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Önsöz 
 

İnsan kaynaklı faaliyetlerle atmosferde hızla artan sera gazları nedeniyle oluşan iklim 

değişikliğinin etkileri günümüzde gittikçe daha fazla hissedilmektedir. İklim 

değişikliği nedeniyle dünyada farklı coğrafi alanlarda farklı olumsuzluklar olacağı 

ulusal ve uluslararası birçok çalışmada vurgulanmaktadır. Dünya sıcaklığının artışını 

durdurmak için yapılan birçok uluslararası çaba ise henüz somut olarak sonuç 

vermemiştir. 2015 Kasım ayında Paris’te yapılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 

Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı’nda 2020 yılında yürürlüğe girecek olan yeni 

bir anlaşma oluşturulmuştur. En geniş katılımla sahiplenilen bu anlaşmanın dünyanın 

geleceği için umut olduğu ön görülmektedir. Dünya sıcaklığındaki artışın 

durdurulması için sera gazlarının azaltılması noktasında ülkelerin yeterince çaba 

harcamamaları nedeniyle iklim değişikliğine uyum konusu da gündeme gelmiş ve 

Paris Anlaşması’nda uyum sürecine yönelik olarak kayıp ve zarar başlığı ilk defa bir 

anlaşmada başlık olarak yer almıştır. Kayıp ve zararın azaltılmasına yönelik olarak 

erken uyarı sistemleri de yine anlaşmada vurgulanmıştır. Ülkemizin her geçen gün 

iklim değişikliği kaynaklı yağış rejimindeki değişim ve sonucunda sel gibi afet olayları 

ile karşı karşıya kalması nedeniyle oluşan maddi ve manevi kayıp ve zararı azaltacak 

mekanizmalar geliştirmesi bu mekanizmaların başında da erken uyarı sisteminin 

gelmesi gerektiği su götürmez bir gerçektir. Bu tez çalışması ile iklim değişikliği 

nedeniyle oluşacak kayıp ve zararın azaltılması için Türkiye’nin oluşturması gereken 

erken uyarı sisteminin gerekliliklerine dair araştırma yapılmış aynı zamanda 

Türkiye’nin mevcut durumu da analiz edilmiştir. Dilerim, bu çalışma iklim değişikliği 

kaynaklı kayıp ve zararın azaltılması için erken uyarı sisteminin oluşturulma sürecinin 

gerekliliklerine dair ışık tutar.  
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DİP  : Dünya İklim Programı (ing. WCP) 

DMÖ  : Dünya Meteoroloji Teşkilatı (ing. WMO) 

DPT  : Devlet Planlama Teşkilatı 

DSÖ  : Dünya Sağlık Örgütü (ing. WHO) 

DTÖ  : Dünya Ticaret Örgütü (ing. WTO) 

EKİÖ  : Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (ing. OECD) 

ET  : Emisyon Ticareti (ing. ET) 

GDO  : Genetiği Değiştirilmiş Organizmalara (ing. GMO) 

GSMH  : Gayrisafi Milli Hâsıla 

HİDP  : Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (ing. IPCC) 

İDÇSHMK : İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi için Hükümetlerarası Müzakere  

Komitesi (ing. INC/FCCC) 

İDDG  : İklim Değişikliği Danışma Grubu (ing. ATC) 

İDHYKK : İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu 

İPM  : İstanbul Politikalar Merkezi 

İTMA : İklim Teknoloji Merkez ve Ağı (ing. CTCN) 

KÇF  : Küresel Çevre Fonu (ing. GEF) 

KHK  : Kanun Hükmünde Kararname 

KP  : Kyoto Protokolü  

MGM  : Meteoroloji Genel Müdürlüğü 

MÜSİAD : Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği  

NEUKB : Niyet Edilen Ulusal Katkı Beyanları (ing, INDC) 
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OOBKE  : Ormansızlaşma ve Ormanların Bozulması’ndan Kaynaklanan 

Emisyonların Azaltılmasına (ing. REDD+) 

OU   : Ortak Uygulama (ing. JI) 

ÖİDF   : Özel İklim Değişikliği Fonu (ing. SCCF) 

ÖTV   : Özel Tüketim Vergisiz 

SB   : Sağlık Bakanlığı 

STK   : Sivil Toplum Kuruluşları 

STK   : Sivil Toplum Kuruluşu 

TABB    : Türkiye Afet Bilgi Bankası 

TAK   : Taraflar Arası Konferans (ing. COP) 

TARBİL  : Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi 

TBMM  : Türkiye Büyük Millet Meclisi 

TKM   : Temiz Kalkınma Mekanizması (ing. CDM) 

TMMOB  : Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 

TOBB   : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği  

TÜBİTAK MAM : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu - Marmara 

Araştırma Merkezi  

TÜİK   : Türkiye İstatistik Kurumu 

TÜSİAD  : Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği  

TYK  : Teknoloji Yürütme Komitesi (ing. TEC) 

UBK   : Uluslararası Bilim Konseyi (ing. ICSU)  

UÇES   : AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi  

UPF   : Uluslararası Para Fonu (ing. IMF)  

YİF   : Yeşil İklim Fonu (ing. GCF)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

I. BÖLÜM: GİRİŞ 

Tarih boyunca değişmeyen bir doğal gerçeklik olarak insan hayatını etkileyen bölgesel 

periyodik atmosfer olayları anlamındaki iklim, küresel ısınma nedeniyle değişmekte 

(Keleş, 2015), insanoğlunun onu anlamaya yönelik olarak ürettiği bilgiler işe yaramaz 

hale gelmektedir. Devletler toprak bütünlüklerini korumak için savaşa yatırım 

yapabilir ve mültecilerin girişini engellemek için sınır kapılarını sıkı sıkı kapatabilirler 

ancak iklim değişikliği, sera gazlarının doğası gereği küresel bir sorun olarak ister dost 

ister düşman olsun tüm dünya ülkeleri ile ortak sorunumuzdur. 

“İklim Değişikliği” 20. yüzyılın, özellikle son çeyreğinde en çok konuşulan ve 

tartışılan çevre sorunu olmuştur. Bilim dünyası tarafından, iklim değişikliğinin 

önlenebilmesi, dünyamızda yol açacağı etkiler ve bu etkilere karşı alınabilecek 

tedbirlerin politik ve siyasi yönleri olması sebebiyle Birleşmiş Milletlerin (BM) 

öncülüğünde Dünya ülkelerinin gündemine taşınmıştır. 

En ince detayına kadar milyonlarca yıl içinde gelişmiş olan doğanın ve onun içinde 

gelişen yaşamın yok olmasına neden olabilecek bu ekolojik krizin giderilmesinde 

Türkiye’nin de üzerine düşenler bulunmaktadır. Bu çalışma hem söz konusu küresel 

girişimlerden biri ve sonuncusu olan Paris Zirvesi kararlarını irdeleme, olası kayıp ve 

zararlara karşı hazırlıkların ne olması gerektiğini vurgulama hem de bu bağlamda 

Türkiye’nin üzerine düşenleri ortaya koyma amacını taşımaktadır. Bu amaçla Türkiye 

Cumhuriyeti’nin iklim değişikliği mücadelesinde Paris Anlaşması’nda da belirtilen 

kayıp ve zararın azaltılmasına yönelik neler yapması gerektiği ve erken uyarı 

sisteminin oluşturulması için temel kriterler üzerinde durulacaktır. 
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Çalışmanın, iklim değişikliğinin sebepleri ve sonuçlarının irdelendiği ikinci 

bölümünde bilimsel verilerle birlikte iklim değişikliğinin tarihsel süreci, insan 

kaynaklı sera gazı etkisi ortaya konulacaktır. Ardından, iklim değişikliğinin 

ülkemizdeki ve dünyadaki sonuçları sunulacaktır. İklim değişikliğinin tarımsal 

üretime, biyoçeşitliliğe ve su kaynaklarına etkisi aynı bölümde genel hatları ile ortaya 

konulacaktır.  

Üçüncü bölümde ise, iklim değişikliğine karşı mücadelede uluslararası alanda yapılan 

çalışmalar tarihsel bütünlük ile aktarılacaktır. Uluslararası toplantılar iklim değişikliği 

açısından önemine göre ortaya konulacaktır. Hiç kuşkusuz ülkelerin uluslararası 

alandaki konumları ve tutumları da çözümün önemli parametrelerindendir. Bu 

nedenle, ülkelerin iklim değişikliğine etkileri ve mücadeledeki tutumları da bu 

bölümde irdelenecektir.  

Dördüncü bölümde, Paris Zirvesi süreci, sürdürülen tartışmalar ve gelinen nokta 

işlendikten sonra iklim değişikliği ile mücadelede son uluslararası adım olan Paris 

Anlaşması hakkında değerlendirmelerde bulunulacaktır. Beşinci bölüm ise söz konusu 

anlaşma çerçevesinde Türkiye’nin mevcut durumuna ilişkin tartışmayı, sera gazı 

envanteri, azaltıma yönelik faaliyetler ve uygulamaya yönelik atılması gereken 

adımları içerecektir. 

Altıncı bölümde ise, ilk defa uluslararası bir anlaşmaya ana başlık olarak giren kayıp 

ve zarar konusu tartışılacak, iklim değişikliği kaynaklı afetlere dair güncel bilgiler 

verilecek, kayıp ve zarar başlığı altında uluslararası ortak çalışma alanı olarak 

belirlenen erken uyarı sistemleri, risk yönetimi ve acil durumlara hazırlık konusunda 
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Türkiye Cumhuriyeti’nin mevcut durumu ortaya konularak erken uyarı sistemine dair 

atılması gereken adımlar tartışılacaktır.  

1. ARAŞTIRMA PROBLEMİ 

Atmosferdeki sera gazlarındaki artışla birlikte tüm dünya büyük bir ekolojik krizle 

karşı karşıya kalmıştır. İnsan kaynaklı iklim değişikliği olarak adlandırılan bu krize 

karşı uluslararası anlaşmalarla çözüm üretilmeye çalışılmaktadır. Sera gazı azaltımı ile 

iklim değişikliğinin durdurulabileceği ön görülmekle birlikte mevcut üretim tüketim 

alışkanlıklarından kaynaklı olarak sera gazı azalımınım başarılamaması durumunda 

iklim değişikliğine uyum stratejileri de gündeme gelmiştir. Paris Anlaşması, 

uluslararası alanda oluşturulan iklim değişikliğine dair son anlaşma olması nedeniyle 

gerek sera gazı azaltımı gerekse uyum kapsamında değerlendirilen kayıp ve zarar 

azaltımı konusunda önemli başlıkları kapsamıştır.  

İklim değişikliği nedeniyle afet sayıları, şiddeti ve sıklığı ile doğru orantılı olarak 

ülkelerin maddi ve manevi kayıpları artmıştır. Bu kayıp ve zararın azaltılması amacıyla 

Paris Anlaşması da dahil birçok uluslararası çalışmada erken uyarı sisteminin 

geliştirilmesi gerekliliği vurgulanmıştır. Uluslararası İklim Riski Erken Uyarı 

Sistemleri İnisiyatifi (CREWS) tarafından yayımlanan “İklim Riski ve Erken Uyarı 

Sistemi” raporuna göre de risk altındaki ülkelerin çoğunda gerçekçi bir erken uyarı 

sisteminin ve uygun meteorolojik verilerin olmadığı belirtilmiştir (CREWS, 2015). 

Bu kapsamda, tez çalışmasının amaçları bakımından aşağıda yer alan temel soruya 

cevap aranmıştır; 
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- Türkiye Cumhuriyeti’nin iklim değişikliği kapsamında Paris Anlaşması’nda da 

belirtilen erken uyarı sistemine dair ulusal uygulamalarda sorun ve eksiklikler 

var mıdır? 

1. 1 Tezin Amacı 

İnsan faaliyeti kaynaklı küresel iklim değişikliğinin durdurulması iddiası ile 

gerçekleştirilen Paris İklim Zirvesi sonucunda kayıp ve zarar kapsamında erken uyarı 

sistemlerinin oluşturulmasına dair Türkiye’ye düşen ödevlerin neler olduğunun 

betimlenmesi temel amacına sahip olan bu çalışmada, çalışmanın sağlam temellere 

oturtulması amacıyla ana sorunun yanında aşağıdaki sorulara da yanıtlar aranacaktır: 

 Paris Anlaşması’nda ayrı bir başlık olan kayıp ve zarar konusu neleri 

içermektedir? 

 Kayıp ve zararı azaltmak için gerekli olan erken uyarı sisteminin gereklilikleri 

nelerdir? 

 İklim değişikliği kapsamında Türkiye’de erken uyarı sistemine dair hangi 

kurumlar hangi politika metinlerini oluşturmuştur? 

 Politika metinlerinde erken uyarı sistemine dair hangi çalışmalar ön 

görülmüştür? 

1. 2 Tezin Önemi 

Bu çalışma, ülkemizin ulusal ve uluslararası alanda iklim değişikliğine karşı 

mücadelede kullanacağı argümanların geliştirilmesi, aynı zamanda Paris Anlaşması 

(Ek – 1) kapsamında kayıp ve zarar başlığı altında yer alan erken uyarı sistemlerine 

dair kurumsal ve mevzuat alt yapısının geliştirilmesi için bilgi oluşturulmasına adına 



21 

 

sağlayacağı katkı bakımından önem arz etmektedir. Çalışma, Paris Zirvesi ve 

Türkiye’ye olası etkilerine odaklanan ilk çalışmalardan olma özelliği taşımaktadır. 

İklim değişikliği mücadelesinin Türkiye ayağında, farklı disiplin ve anlayışlardan 

gelen aktörlerdeki teknik bilgi eksikliklerinin giderilmesi ile konunun daha bilimsel 

bir düzlemde tartışılması ve buna bağlı olarak siyaset ve uygulama verimliliğine katkı 

sağlanması beklenmektedir.  

1. 3 Tezin Yöntemi 

 Paris’te gerçekleştirilen İklim Zirvesi’nden çıkan ilkelerin hem önceki uluslararası 

anlaşmalarla hem de Türkiye’deki çevre mevzuatıyla karşılaştırmalı betimsel bir 

değerlendirmesini yaparak, kayıp ve zararı azaltmak için atılacak adımlar ortaya 

konulmuştur. 

Araştırma ve yazım sürecinde, iklim değişikliğine dair uluslararası toplantılarda alınan 

kararlar, anlaşma ve protokoller, Türkiye Cumhuriyeti’nin iklim değişikliğine dair 

mevzuatı, politika metinleri, eylem planları, uluslararası toplantılardaki yaklaşımları 

incelenmiştir. Ayrıca, iklim değişikliği kaynaklı afetlerin, kayıp ve zararın verileri, 

Türkiye Cumhuriyeti’ndeki erken uyarı sistemine dair ilgili kurumların yapmış 

oldukları çalışmalar ve raporlar, araştırma raporları, siyasetçilerin açıklamaları 

incelenmiş, kurumlardaki yetkili kişilerle görüşmeler yapılarak bilgiler alınmıştır.  

Çalışma sürecinde, güncel çalışmalara ve dokümanlara ulaşmak amacıyla paydaşlarla 

sözlü görüşmeler de yapılmıştır. Paydaşlar arasında Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gıda, Tarım 

ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Meteoroloji Genel 

Müdürlüğü, AB Delegasyonu, İstanbul Politikalar Merkezi, sivil toplum 
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kuruluşlarından Greenpeace, Ekoloji Kolektifi, TEMA, WWF yer almaktadır. Söz 

konusu kurum ve kuruluşlardaki uzmanlarla, konu üzerine uluslararası çalışmalara da 

katılan kişilerle de görüşmeler yapılmış, kurumlarının yaptığı çalışmalar hakkında 

bilgi alınmıştır.   
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II. İKLİM VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu ile birlikte iklimi aşağıdaki şekilde 

tanımlamaktadır: 

Bir yerde, sınırlı sürede ve belirli bir zamanda oluşan atmosfer durumuna hava durumu 

denir. Etkin ve baskın olan iklim durumu hava durumu tanımlanırken değerlendirilir. 

Örneğin, sıcak hava ifadesi kullanıldığında bulutun olmadığı, rüzgara dair bilgilerin 

kapsandığı iklim elemanları olabilir. Fakat o tanımdaki etkin faktör yüksek sıcaklıktır 

(MGM, 2016).  

İklim ve hava durumu aynı şey değildir. Aynı kavramlar olmamasının sebebi hava 

durumunun kısa sürede ve küçük ölçekli alanları tanımlamaktadır. İklim ise geniş 

alanları ve geniş zamanları kapsamaktadır. Dolayısıyla, iklim uzun yıllar sabit kalan 

atmosfer koşullarını ifade eder. Uzun yıllar (300 – 500 yıl) sabit kalan ortalama 

durumlar ve uç olaylar da iklim yapısının belirlenmesinde kriterlerdir. İklim söz 

konusu uç veriler arasında düzenli olarak gidip gelmektedir. Bir bölgenin iklim 

durumunun tespiti için en az 30 sene izlenmesi ve değerlerin irdelenmesi ile birincil 

değerlendirme yapılabilir (MGM, 2016). 

Dünya Meteoroloji Teşkilatı ise; hava durumunun en basit tanımı ile atmosferde belirli 

bir anda olan durumu; iklimin ise, dar anlamıyla ortalama hava durumu veya daha 

bilimsel bir tanımla, belirli bir zaman dilimdeki ilgili değerlerin sıcaklık, basınç, nem 

gibi değişkenliği ve istatistiksel ortalaması olarak tanımlamaktadır (WMO, 2016). 

2.1. İklim Değişikliğinin Nedenleri 

Güneşten gelen ısının bir kısmı yer kürede tutulurken Dünya'nın doğal dengesi 

içerisinde, sıcaklık, yaşamın sürdürülmesi için sabit kalmaktadır. Ancak Güneş'ten 
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gelen ısının Dünya'da tutulmasına neden olan gazların miktarında doğal nedenler 

dışında yapay yani insan kaynaklı büyük artış yer kürede "sera" etkisi yaratarak 

sıcaklığın artmasına neden olmaktadır. Sera etkisi nedeniyle de bilim dünyası bu 

sonuçlara katkı sağlayan gazları, "sera gazı" olarak adlandırılmaktadır (Bozoğlu, 

2016). Bu tez çalışmasında doğal nedenlerle oluşan sera gazlarının oluşumu ve 

bunların iklim değişikliğine etkisi değil, insan kaynaklı sera gazlarının oluşumu ve 

etkileri ele alınmıştır. En etkin sera gazları; su buharı, Karbon Dioksit (CO2), Metan 

(CH4), Hidroflorokarbonlar (HFC’ler), Kloroflorokarbonlar (CFC’ler), Ozon (O3), 

Diazot Oksittir (N2O) (Commite on Science, Engineering and Public Policy, 1991).  

Söz konusu sera gazlarının ise etkileri birbirinden farklıdır. IPCC tarafından yapılan 

bilimsel çalışmada sera gazlarının yüz yıl boyunca yarattığı potansiyel etki tespit 

edilmiş ve örneğin Karbon Dioksit (CO2) etkisi 1 olarak kabul edilerek buna göre, 

Metan (CH4) gazının etkisi 21, Diazot Oksit (N2O) etkisi ise 310 olarak hesaplanmıştır 

(IPCC, 2007).  

Söz konusu gaz formundaki maddelerden; kloroflorokarbonlar, azotoksit, metan ozon 

tabakasında deformasyon yaratmaktadır. Yine sera gazlarından olan kükürt ve azot 

oksit gazlarının asit yağmurlarına neden oldukları bilimsel verilerle anlaşılmış 

olduğundan bu gazların sınırlandırılması yönünde dünya ve ülke ölçeğinde 

düzenlemeler yapılmıştır (Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2010). Azot oksit ve kükürt 

dioksit gazları Dünya Sağlık Örgütü tarafından zararlı gazlar olarak nitelendirilmekte, 

AB ve ülkemizde bu gazların doğaya bırakılma miktarlarına dair sınır değerler 

getirilmiştir. Sanayi bacalarından çıkan bu gazların sürekli olarak ölçülerek 

raporlanması gerekmektedir. Ayrıca hava kalitesi izleme süreçlerinde yine bu gazlara 

dair verilen sınır değerlerin aşılıp aşılmadığı sürekli olarak ülkemizde kontrol 
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edilmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait olan izleme istasyonlarına dair anlık 

izleme sonuçları www.havaizleme.gov.tr adresinden takip edilebilmektedir.  

Sanayi Devrimi sonrasında sera gazı miktarı hızlı bir şekilde artmış ve dünya 

sıcaklığının 0.9 0C yükselmesine neden olmuştur (NASA, 2018). Yapılan bilimsel 

araştırmalar sera gazları azaltılmazsa sıcaklığın hızla artacağını ve 2050 yılından önce 

dünyanın yaşanamaz bir hale geleceğini belirtiyor. Sera gazlarının temel kaynağının 

fosil yakıtların (petrol, kömür vb.) yakılması olduğunu, bunun da enerji (termik 

santraller), ulaşım ve sanayi faaliyetlerinde yoğunlaştığını unutmamak gerekir.  

Örneğin, bilim insanları tarafından 2014 yılında yayımlanan IPCC İklim Değişikliği 

raporunda 1750- 2011 yılları arasındaki insan kaynaklı CO2 emisyonunun %50'sinin 

son 40 yılda gerçekleştiğini belirtilmiştir (IPCC, 2015). 

Charles Keeling Hawaii’de bir dağın 3 km yüksekliğinde istasyon kurarak ilk 

karbondioksit ölçümünü yıl süresinde aralıksız gerçekleştirmiş ve karbondioksitin 

dünyada homojen bir şekilde yayıldığını 1958 yılında tespit etmiştir. (Uysal Oğuz, 

2009). 

Karbondioksit gazının yeryüzüne dengeli bir şekilde dağılması sorunun küresel hale 

dönüşmesinde önemli bir teknik etkendir. Bu bilgiden hareketle sera etkisinin 

dünyanın tamamında eşit bir şekilde meydana geldiği ve güneş ışınlarının 

tutulmasında her bölgede benzer oranlarda katkının sağlandığı söylenebilmektedir. 

Hiç kuşkusuz iklimin tanımı ve oluşumu gereği sera gazları tarafından tutulan 

enerjinin oranı yeryüzünde benzer oranda gerçekleşiyor olsa da etkisi bölgelere göre 

farklılık göstermektedir. Isı artığı yer yüzünde aynı ölçüde dağılım göstermemekte ve 

farklı yerellerde farklar ortaya çıkmaktadır. (Türkeş, Sümer, & Çetiner, 2000). 

http://www.havaizleme.gov.tr/
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İnsan kaynaklı toplam sera gazı emisyonu 2000 – 2010 yılları arasında, önleyici birçok 

politikanın görüşülmüş olmasına rağmen, önceki yıllara göre çok daha hızlı artmıştır. 

2010 yılında sera gazı emisyonu 49 ± 4.5 GtCO2-eq/yıl a çıkmıştır. Sera gazı 

emisyonunun %78’i fosil yakıt kullanımı ve endüstriyel proseslerden kaynaklanmıştır. 

Küresel olarak ekonomik ve nüfus büyümesinin en önemli itici gücü fosil yakıt 

kullanımıdır. 2000 – 2010 yılları arasındaki nüfusun artış oranı önceki 30 yılda benzer 

bir şekilde gerçekleşmişken, ekonomik büyüme hızla artmıştır. Bu yıllar arasında 

kömür kullanımı da artmış ve dünya enerji kaynağının uzun vadeli karbon azaltımı 

eğilimini tersine çevirmiştir (IPCC, 2015b). 

Stern tarafından hazırlanan “İklim Değişikliğinin Ekonomisi” raporunda, bu sorunun 

temel nedenlerinin enerji, sanayi, ulaşım, arazi kullanımı kaynaklı oluşan sera 

gazlarından oluştuğunu belirtmektedir. 2000 yılındaki sera gazı kaynaklarının dünya 

üzerindeki dağılımı, ortaya konulmuş ve %35 oranındaki sera gazı kaynağının enerji 

üretimi üzerinden değil, tarım, atık ve arazi kullanımı nedeniyle oluştuğu belirtilmiştir 

(Stern, 2007). 

2014 yılında Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli tarafından yayımlanan 

raporda, 2010 yılında, sera gazlarının %14 oranında ulaşımdan, %24’si arazi kullanımı 

ve tarımdan, %21’si endüstriyel faaliyetlerden, %34,6’sının ise enerji üretiminden, 

%6,4’ünün ise inşaat ve yapılaşmadan kaynaklandığı belirtilmektedir (IPCC, 2015b). 

1750- 2011 yılları arasında atmosfere verilen insan kaynaklı CO2 miktarı yaklaşık 

2040 GtCO2 'dir. Bu miktarın %40'ı atmosferde tutulmaktadır. Geri kalanı ise 

yeryüzünde ve okyanusta tutulmuştur. %30'u okyanusta tutulan CO2 emisyonu 
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okyanustaki asitliği arttırmıştır. 1750- 2011 yılları arasındaki insan kaynaklı CO2 

emisyonunun %50'si son 40 yılda oluşmuştur (IPCC, 2015). 

Yıllık insan kaynaklı sera gazı emisyonları 2000 – 2010 yılları arasında 10 GtCO2 

olarak gerçekleşmiştir. Bu artışın %47’i enerji kaynaklı, %30’u endüstriyel, %11 

ulaşım ve %3 inşaat ve yapılaşma kaynaklıdır. 2000 yılında bütün sektörlerde artış 

olmasına rağmen tarım ve arazi kullanımı kaynaklı emisyon artışı gerçekleşmemiştir 

(IPCC, 2015b). 

Nüfus artışının ve kentleşmenin de sera gazı emisyonlarında ciddi oranda artışa neden 

olduğunu IPCC tarafından 2014 yılında hazırlanan raporda da görebilmekteyiz. Sera 

gazı emisyonlarının %6,4’ünün inşaat ve yapılaşmadan kaynaklı olması, kırdan kente 

göçün ve kent içerisinde ve dışında kurulan ekonomik ve toplumsal ilişkilerin insan 

kaynaklı iklim değişikliğine katkı verdiğini somut olarak göstermektedir. Kırdan 

kopuş ile birlikte kente gelen insanlar yeni bir tüketim mekanizmasının içerisinde yer 

almakta, yeni yapılaşmanın yanında ulaşım, enerji tüketimi gibi sektörlerin de sera 

gazı oluşumuna ek katkıya neden olmaktadırlar. Öte yandan, arazi kullanımı ve 

tarımsal üretim kaynaklı sera gazı emisyonlarında 2000 – 2010 yılları arasında artışın 

olmaması da kır nüfusunun azalması, tarımsal üretimin azalması veya tarımsal üretim 

mekanizmalarında yaşanan değişimden kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz (IPCC, 

2015). 

Sera gazlarının sayısal birimi CO2’e eşdeğer olarak ifade edilmektedir. Sera gazı 

miktarı 1750’lerde 280 ppm1 tespit edilmişken bugün yaklaşık 411 ppm ulaşmıştır. 

                                                 

1 Milyonda bir. 
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Her yıl ortalama 2 ppm’lik bir artış olduğu görülmektedir. Sera gazlarını azaltacak 

somut adımlar atılmadığı sürece 2100 yılına gelmeden bu miktarın 750 ppm kadar 

yükselmesi ve sanayi devriminden bu yana dünyadaki sıcaklık artışının 2.2-6.4 oC 

üzerine çıkması kaçınılmazdır. Öte yandan dünyadaki sera gazı miktarı 450-550 ppm 

seviyelerinde tutulabilirse etkilerinin çok daha hafif olacağı ve etkilere karşı daha 

kolay uyum sağlanabileceği tahmin edilmektedir (Stern, 2007, s. vii).  

Atmosfer dünya enerji dengesi için kilit rol oynamaktadır. Güneşten gelen 

radyasyonun %30’u uzaya geri gönderilmektedir. Yansıtılan radyasyon dışında 

kalanlar uzun dalga radyasyona dönüşmekte ve yeryüzünde kalmaktadır. Atmosfer bu 

uzun dalga radyasyonun da uzaya gidişini düzenlemektedir. İnsan faaliyetlerinden 

kaynaklı karbon dengesindeki değişimler sera gazı etkisini arttırmakta ve absorbe 

edilen ve uzaya geri gönderilen radyasyon dengesini bozmakta dolayısıyla dünya 

yüzeyinde ve atmosferin alt kısımlarında küresel ısınmaya neden olmaktadır  (WCRP, 

2016). 

Halihazırda, okyanuslar atmosferde bulunan sera gazlarının 1/3’ünü absorbe 

etmektedirler. Bu durum okyanuslarda ortamın pH değerinin düşmesine 

(asidifikasyona) neden olmaktadır. Suyun yüksek termal kapasitesi ve okyanusların 

hayli yüksek kütlesi sera gazı emisyonlarının artışı ile oluşan atık ısının %90’ının 

toplanmasını sağlamaktadır. Bu durum atmosferdeki ısınma etkisini azaltmaktadır 

ancak buna rağmen sera gazı emisyonları sıfıra düşürülse bile uzun vadede ısınmaya 

neden olabilecektir (WCRP, 2016). 
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2.2. İklim Değişikliğinin Sonuçları 

İnsan kaynaklı sera gazı artışı nedeniyle dünya sıcaklığının arttığı ve iklim 

değişikliğinin yaşandığı artış tartışma götürmeyen somut bir gerçektir. Bu gerçekliğin 

bilimsel temelleri ise hem ulusal hem de uluslararası ölçekli çalışmalarla 

oluşturulmaktadır.  

İklim değişikliğinin nedenlerinin ve sonuçlarının ortaya konduğu en güncel 

uluslararası ve bilimsel çalışma IPCC’nin 40. toplantısında Kopenhag’da 1 Kasım 

2014 tarihinde kabul edildi ve 2 Kasım 2014 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel 

Sekreteri Ban Ki-Mun tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Rapor, (1) Çalışma Grubu 

tarafından hazırlanan “iklim değişikliğinin bilimsel temelleri”, (2) Çalışma Grubu 

tarafından hazırlanan “iklim değişikliğinin etkileri, uyum ve hassasiyet” ve (3) 

Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “iklim değişikliği ile mücadele” raporlarından 

oluşmaktadır. Raporun 2015’den önce yayımlanmasındaki amaç ise metnin ön 

sözünde Michel Jarraud (DMÖ Genel Sekreter) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı 

Direktörü Achim Steiner tarafından Aralık 2015’de yapılması planlanan Paris İklim 

Zirvesi’ne katkı sunmak ve bir anlaşmanın çıkmasını sağlamak olarak ifade edilmiştir 

(IPCC, 2015). 

Raporu açıklayan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun ise çalışmanın 

insanlık için çok kritik ve önemli bir zamanlama olduğunu, 900 bilim insanının 

katılımıyla hazırlandığını ve bugüne kadar hazırlanmış olan en kapsamlı bilimsel rapor 

olduğunu ifade etmiştir (Hürriyet, 2015). 

Bu konuda hazırlanan diğer önemli rapor ise 2006 yılında Lord Stern tarafından 

yayımlanan ve “Stern Raporu” olarak bilinen çalışmadır. Bu çalışmada da iklim 
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değişikliğinin nedenleri ve sonuçları bilimsel verilerle ortaya konulmuştur. Raporun 

başında, eğer acilen güçlü bir şekilde harekete geçersek iklim değişikliğinin olumsuz 

etkilerinden korunmak için hala zamanın olduğu vurgulanarak çalışma içerisinde iklim 

değişikliğinin ekonomik etkilerinin aktarılacağı ve maliyet – risk değerlendirmesinin 

yapılacağı belirtilmiştir (Stern, 2007). Ekonomik değerlendirmeler içermesi 

bakımından IPCC tarafından hazırlanan rapordan özellikle sermaye çevrelerinde farklı 

etkiler yaratabildiği söylenebilir. 

IPCC tarafından 2014 yılında hazırlanan raporda; gelecekteki iklim, geçmişte insan 

kaynaklı olarak yapılan sera gazı emisyonlarına, gelecekte yapılacak olan sera gazı 

emisyonlarına ve doğal iklim değişkenliğine bağlıdır. 2016 – 2035 yılları arasındaki 

yer yüzündeki ortalama küresel sıcaklık değişimi 1986-2005 yılları arasındaki değişim 

ile benzerlik göstermektedir ve bu değişim 0,3°C ‘dan 0,7°C ye kadar beklenmektedir. 

Bu tahmin, herhangi bir büyük volkan patlaması veya doğal kaynaklarda değişim 

olmaması (CH4 ve N2O) veya güneş enerjisinde herhangi bir değişim olmaması 

koşulları ile gerçekleştirilmiştir (IPCC, 2015). Grafik 1’te yıllara göre dünya 

sıcaklığındaki değişiklik belirtilmektedir, özellikle 1950’den sonra hızlı bir sıcaklık 

artışı söz konusudur.   
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Grafik 1: Yıllara Göre Sıcaklık Değişimi (IPCC, 2015) 

21. yüzyılın sonunda yaşanacağı tahmin edilen küresel sıcaklık değişimi 1850 – 1900 

yılları arasındakine benzer olarak gerçekleşeceği ön görülmektedir. Bu değişimin, 

olası bütün senaryolarda 1,5 °C’yi bulacağı tahmin edilmektedir. Bazı tahminlere göre 

ise 2°C ye ulaşacağı ön görülmektedir (IPCC, 2015b). 

Raporda özellikle, buzulların erimesi sel riskini arttıracağı, hızlıca su kaynaklarının 

tükenmesine neden olacağı ve bu durumun Hindistan, Çin ve Güney Amerika başta 

olmak üzere dünya nüfusunun 1/6'sını tehdit edeceği belirtilerek, tarımsal üretiminde 

başta Afrika olmak üzere paralel olarak azalacağı ve yeterli besine ulaşımda azalma 

yaşanacağı belirtilmiştir 

Güney Doğu Asya (Bangladeş ve Vietnam), Karayip'teki ve Pasifik'teki adalar ve 

geniş sahillere sahip şehirler örneğin Tokyo, New York, Kahire ve Londra deniz 

seviyesindeki artış nedeniyle etkilenecek alanların başında geleceği ve 200 milyon 

insanın, deniz seviyesindeki artış nedeniyle göç edeceği ön görülmektedir (Stern, 

2007). 
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Sadece 2 0C'lik sıcaklık artışı ile türlerin %15-40'ı yok olma tehlikesi ile karşı karşıya 

kalacaktır. Karbon artışı kaynaklı okyanusun asitlenmesi deniz ekosistemine büyük 

etkiler yaratacak ve balık sayılarında geri dönüşü olmayan sonuçlara neden olacaktır 

(Stern, 2007). 

Sera gazı konsantrasyonlarındaki değişime deniz seviyesi değişimi sıcaklık değişimine 

nazaran daha az tepki vermektedir. Deniz seviyesi küresel olarak her yıl 3mm 

atmaktadır ve bu artış gittikçe ivmelenmektedir. IPCC Üçüncü Değerlendirme 

Raporu’na göre, 2100 yılında deniz seviyesi 9-88 cm arasında artış gösterecektir. 

Ancak, küresel ısınmanın okyanuslara etkisinin yavaş olması nedeniyle bu yükseliş 

sonraki yüzyıllarda da artış gösterecektir. 

İklim Değişikliği Uluslararası Paneli'nin İkinci Çalışma Grubunun hazırladığı "İklim 

Değişikliği 2014: Etkiler, Uyum ve Hassasiyet" raporunda iklim değişikliğinin mevcut 

etkileri ve gelecekteki etkileri bilgisayar modellemesi ile irdelenerek rapor haline 

getirilmiştir. Hangi coğrafi bölgelerin nelerden etkileneceği belirtilmiş, risk alanları 

tanımlanmıştır. Bu etkilere karşı hali hazırda ülkelerin nasıl adaptasyon sürecinde 

olduğu da ifade edilmiştir (IPCC, 2015b). 

Ülkemizin de içerisinde yer aldığı Avrupa kıtasında üç önemli alanda etkilenme 

yaşanacağı belirtilmiştir. Bunlardan ilki; taşkın ve seller olarak ifade edilmiştir. 

Derelerin taşması, deniz seviyesindeki artış, erozyon gibi sonuçlar nedeniyle 

ekonomik ve insani kayıpların yaşanacağı belirtilmiştir. Bu soruna karşı uyum için; 

sellerden korunma teknolojilerinin geliştirilmesi ve sulak alanların restorasyonu 

önerilmiştir (IPCC, 2015b). 
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Diğer önemli etkinin ise, özellikle güney Avrupa'da su kaynaklarının azalması sorunu 

olarak tanımlanmıştır. Yer altı sularının sanayi ve tarımsal üretim amaçlı kullanımı ve 

buharlaşmanın artması nedeniyle temiz su kaynaklarının azalacağı önemli bir risk 

olarak belirtilmiştir. 2030-2040 yılları arasında bu riskin artacağı vurgulanmıştır. Bu 

soruna çözüm için suyun korunması, tüketimini azaltıcı teknolojilere öncelik verilmesi 

ve havza bazlı yönetim planları ve entegre su yönetiminin uygulanması önerilmiştir 

(IPCC, 2015b).  

Üçüncü önemli sorunun, aşırı sıcaklar nedeniyle sağlık, refah, işçi verimliliği, tarımsal 

üretim, hava kalitesi ve kontrol edilmesi güç yangın gibi problemlerin ortaya çıkacağı 

vurgulanmıştır. Buna karşı da erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi, çalışma 

ortamlarının, ulaşım ve enerji alt yapısının adaptasyonu, emisyonların azaltılması, 

yangın söndürme yapılarının güçlendirilmesi ve tarımsal üretimde değişikliklerin 

yapılması önerilmiştir (IPCC, 2015b). 

Afrika kıtasına dair de benzer uyarı ve öneriler belirtilirken, Asya, Avustralya, Kuzey 

Amerika, Orta ve Güney Amerika, Kutuplar ve Adalar için ekstrem hava olayları, 

balıkçılık gibi konularda risk olduğu vurgulanmaktadır. 

Dünya 1850 yılından bu yana en sıcak dönemini yaşamaktadır.  Kuzey yarım kürede, 

1983- 2012 yılları arasındaki 30 yıllık ortalama sıcaklık son 15 yüzyıl içerisindeki en 

yüksek sıcaklıktaki dönemdir. Yeryüzü ve okyanusun yüzey sıcaklığının 

birleştirilmesi ile hesaplanan küresel sıcaklığın 1880- 2012 arasında 0.85 0C arttığı 

görülmektedir (IPCC, 2015b). 

İklimdeki en yoğun enerji kaynağı okyanuslardaki enerjidir yani ısımadır. 1971’den 

2010 yıllına kadar biriken enerjinin %90'dan fazlası okyanusta birikirken, atmosferde 
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sadece %1 oranında enerji birikimi gerçekleşmiştir. Küresel ölçekte, okyanus ısınması 

yüzeyde daha fazla olmaktadır. 1971- 2010 yılları arasında okyanusların 75 metre 

derinliğine kadar ısınma 0.11 0C artmıştır. Bu sıcaklık artışı, 1870- 1971 yılları 

arasındaki sıcaklık artışına eşittir (IPCC, 2015b). Yani 1971'den sonra sera gazı 

miktarı hızlı bir biçimde artmış ve küresel ısınma doğada kendisini daha da hissettirir 

olmuştur.  

Kuzey yarımkürede orta enlemlerdeki karasal alanlarda ortalama yağış 1901 yılından 

bu yana artmıştır. Okyanus yüzeyindeki tuzluluk değişimi okyanuslar üzerindeki 

küresel su döngüsünde değişimler olduğunu göstermektedir. Tuzluluğun yoğun olduğu 

bölgelerde buharlaşmanın fazla olduğu, tuzluluğun az olduğu bölgelerde ise yağışın 

fazla olduğu söylenebilmektedir.  

Sanayi devriminin başlangıcı ile birlikte, CO2 kaynaklı olarak okyanuslarda pH değeri 

0.1 azalmış ve asitlik oranı %26 artmıştır.  1992 ve 2011 yılları arasında, Grönland ve 

Antarktika buz tabakaları kütle kaybetmiş ve en yoğun kütle kaybı 2002- 2011 yılları 

arasında olmaktadır (IPCC, 2015b). Bu iki buz kütlesinin kaybı deniz seviyesi artışını 

ikiye katlayacak ve bazı ülkelerde 5 – 12 metre deniz seviyesi artışı olabilecektir 

(Stern, 2007).  

Kutup deniz buzulu 1979- 2012 arasında büyük oranda azalma göstermiştir. Her on 

yılda %3,5 – 4,1 oranında azalmaktadır. Azalma büyük oranda yaz döneminde 

olmaktadır. Antarktik deniz buzulu da benzer bir şekilde 1979- 2012 yılları arasında 

her on yılda bir %1,2 – 1,8 oranında azalma göstermektedir. Ancak Antarktik deniz 

buzulunda bölgesel farklılıklar görülmektedir, bazı bölgelerindeki kütle artarken bazı 

bölgelerinde azalma yaşanmaktadır (IPCC, 2015b). 
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1901- 2010 yılları arasında ortalama deniz seviyesi 0,19 m (19 cm) yükselmiştir. 19. 

yüzyılın ortalarından itibaren (sanayi devrimi sonrası) deniz seviyesindeki, son iki bin 

yıllık dönemin ortalamasından daha fazladır (IPCC, 2015b). 

20. yüzyılın ortasından bu yana kuraklık, sel, sıcak hava dalgaları, deniz seviyesindeki 

yükseliş, tropikal siklonlar gibi aşırı meteorolojik olayların sıklığı ve şiddeti artmış ve 

artmaya da devam etmektedir.  

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin desteklediği Enviro Gridsand Pegaso 

projeleri ile iklim değişikliği ile Karadeniz’deki olası senaryolar bilimsel verilerle ele 

alınmıştır. Karadeniz’in 1228 sahiline dair bilgiler uydu verileri ile tespit edilmiş bütün 

coğrafi durumları hesaba katılarak modelleme çalışması yapılmıştır. 2100 yılında, 

deniz seviyesinin 0,82 m kadar artacağı tahmin edilmektedir. Bu seviyedeki bir artışın, 

erozyon faktörü de hesaplamalara katıldığında 32 m kadar kıyıda geri çekilme 

yaratacağı tahmin edilmektedir. IPCC’nin 2014 İklim Değişikliği Raporu’nda 2100 

yılında 1 metre denizin yükseleceği ön görülmüştür. Bu durumda geriye çekilme 9 – 

37 m arasında olacağı tahmin edilmiştir (European Commission, 2015). 

Sera gazı miktarının atmosferde artması ile yaşam standartlarımız etkilenecektir. Sera 

gazlarının atmosferde bulunmaması dünya üzerinde yaşamın yok olmasına sebebiyet 

vermesinin yanında aşırı miktarda sera gazı bulunması yine canlı yaşamı tehdit 

etmektedir. Yapılan bazı tahmin ve hesaplamalara göre sera gazı miktarının iki kat 

artması dünya ortalama sıcaklığını 2.5 – 4.5 0C arttırabilecektir. Söz konusu artış 

verimli deltaların su altında kalarak yok olması, buzulların erimesine neden olacak, 

doğrudan olmayan olumsuz etkileri de ürkütücü boyutlarda olacaktır. (Doğan, 2016).  
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Stern raporunda ekonomik sonuçlar da ele alınmaktadır. İklim değişikliğinin toplam 

maliyeti ve riski her yıl küresel GSMH’nin %5'inin kaybedilmesine neden olacaktır. 

Eğer etkiler ve riskler geniş bir şekilde dikkate alınırsa, bu oran %20'leri hatta daha 

fazlasını da bulabileceği belirtilmektedir (Stern, 2007). 

Eğer, herhangi bir azaltıcı faaliyet gerçekleştirilmez ise, 2035'e gelmeden, sanayileşme 

öncesi karbon emisyon oranının iki katına ulaşılmış olacaktır ve bu durumda küresel 

ortalama sıcaklık 2 0C'yi geçeceği tahmin edilmektedir. Uzun vadede ise, sıcaklık 

artışının 5 0C olması olasılığı %50'den daha fazladır. Aradaki değişim bir önceki buzul 

çağı ile mevcut sıcaklık arasındaki fark kadardır. Bu radikal değişiklik insanların 

yaşamlarında, yaşayış biçimlerinde ve dünyanın fiziki coğrafi özelliklerinde çok 

büyük değişikliklere neden olacaktır (Stern, 2007). 

İklim değişikliğinin insan sağlığına da doğrudan etkileri olduğu belirtilmektedir. Bu 

konuda Avrupa Çevre Ajansının (AÇA) 2015 yılında yayımladığı “Değişen Bir 

İklimde Yaşamak” başlıklı AÇA İşaretler 2015 dokümanında yayımlanan röportajda 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Program Yöneticisi Bettine Menne; 2000’de 

dünyada iklim değişikliği kaynaklı 150 bin kişinin hayatını kaybettiğini tahmin 

ettiğini, öte yandan, DSÖ’nün çalışmalarına göre söz konusu ölüm sayısının 2040 

yılında 250 bine ulaşacağı ön görüldüğünü, söz konusu sayıların hesaplanmasında 

gelecek dönemde yaşanabilecek çocuk ölümlerindeki düşüş oranın yer almadığını, 

eğer bu durum da hesaba katılırsa 2040 yılında 250 binden daha fazla insanın hayatı 

kaybedeceğinin beklendiğini açıkladı. Menne, 2050 yılından sonra sıcaklıklardaki 

artış nedeniyle AB üyesi ülkelerde her sene ek olarak 120 bin yaşam kaybının 

olabileceği ve ekonomik olarak ise 150.000.000.000 €’luk ekstra maliyetin 

oluşabileceğini kamuoyu ile paylaşmıştır (EEA, 2015). 
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III. BÖLÜM: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN 

ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR 

İklim değişikliği ile karbondioksit emisyonları arasındaki ilişki ilk defa 1896 yılında 

İsveçli Svante Arrhenius tarafından tespit edilerek rapor haline getirilmiştir. Ancak 

raporda iklim değişikliğinin etkilerine dair inceleme yapılmamıştır. Bilim insanları 

tarafından yapılan çalışmaların yoğunlaşması ile birlikte sera gazlarının atmosferdeki 

yoğunluğunun gittikçe artması ile iklim değişikliğinin oluşacağı somut gerçeklerle 

ortaya konmuştur.  

Bu sorun uluslararası alanda ilk defa Birleşmiş Milletler Stockholm İnsan Çevresi 

başlıklı konferansında dile getirilmiştir. 5-16 Haziran 1972 tarihlerinde gerçekleşen 

konferans ilk çevre konferansı olması nedeniyle de dikkat çekicidir. Konferans 

raporunun 20. sayfasında yer alan 70. öneride iklime yapılacak etkilere karşı 

hassasiyetle yaklaşılması gerektiği ifade edilmiştir (BM Stockholm Konferansı, 1972).  

İklim değişikliğine dair bir diğer somut adım ise Dünya Meteoroloji Teşkilatı’nın 

(DMÖ) 1979 yılında düzenlediği 1. Dünya İklim Konferansı’dır. Konferanstaki 

bilimsel çalışmalarla, iklim değişikliğinin insan yaşamı ve faaliyetlerine etkilerinin 

neler olduğu irdelenmiştir. Söz konusu değerlendirmeler üzerine bütün hükümetlere 

"iklim üzerindeki insan kaynaklı etkilerin ön görülmesi ve engellenmesi” için çağrı 

niteliğinde bir deklarasyon yayımlandı. Bunun yanında, DMÖ, BM Çevre Programı 

ve Dünya İklim Programı (WCP) ve Bilim Birlikleri Uluslararası Konseyi ile ortak 

sorumlulukla oluşturulan Dünya İklim Programı'nın kurulması planlanmıştır (WMO, 

2016). 
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3.1. İklim Değişikliğine İlişkin Uluslararası Toplantılar 

1979 yılındaki 1. Dünya İklim Konferansına kadar, 1970'li yıllarda bir dizi uluslararası 

toplantı ve konferans düzenlendi. Bunlardan ilki, yukarıda ifade edildiği üzere, 

Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın (UNEP) kuruluşu ile sonuçlanan 1972 

Stockholm Çevre Konferansı olmuştur. Ardından 1974 yılında Roma'da Birleşmiş 

Milletler Gıda Konferansı düzenlenmiş ve iklim meselesinin gıda üretiminin 

merkezinde yer aldığı ortaya konulmuştur. 1976 yılındaki Arjantin, Mal Del Plata'daki 

BM Dünya Su Konferansı, BM Çölleşme Konferansı ve BM Ekonomi ve Sosyal 

Konseyi, WMO’nun Dünya İklim Programı'na (WCP) destek kararı almıştır. Her bir 

konferans iklim etkisini kendi alanlarında merkeze almıştır. Uluslararası iklim 

değişikliği çalışmalarının başlangıcı olarak iklim konferansları gösterilebilir. İlk iklim 

konferansı 12-13 Şubat 1979 tarihinde Cenevre’de Dünya Meteoroloji Teşkilatı 

(WMO) tarafından toplanmıştır. Konferansta iklim verisi, iklim konularının 

tanımlanması, etki çalışmaları ve iklim değişikliği ve değişkenliği ile ilgili araştırma 

konularında çalışmak üzere 4 çalışma grubu oluşturulmuştur. Dünya İklim Programı 

ve WCP ve bu programın bilimsel araştırmalar yapan birleşeni olan Dünya İklim 

Araştırma Programı (WCRP) oluşturmuştur Ayrıca Hükümetlerarası İklim Değişikliği 

Paneli (IPCC) temelleri oluşturulmuştur (WMO, 2016). 

1980 yılında Uluslararası Bilim Konseyi (ICSU) ve WMO desteği ile kurulmuş olan 

Dünya İklim Araştırma Programı (WCRP), 1993 yılından beri Uluslararası Oşinografi 

Komisyonu (IOC of UNESCO) tarafından da desteklenmektedir. WCRP, iklim 

değişikliğine dair bilimsel çalışmaların yapılması ve kamuoyu ile paylaşılması, 

mücadele yöntemlerinin belirlenmesi ve doğaya etkilerin analiz edilmesi açısından 

oldukça önemlidir. WCRP'nin görevi bu kapsamda tanımlanarak iklimin tahmin 
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edilebilirliğini ve insan faaliyetlerinin iklime etkilerini tanımlayabilmek olarak 

belirlenmiştir (CliC, 2016). 

Uluslararası toplantılar üzerinden kurulan ve etkinliği yoğun şekilde devam eden diğer 

bir kuruluş ise Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli ’dir (IPCC). 1988 yılında 

BM’nin bir Genel Kurul kararı ile kurulmuş olan IPCC’ye BM üyesi ülkelerden bilim 

insanları, hükümet temsilcileri, hükümet dışı gönüllüler, uluslar ve hükümetlerarası 

kuruluş temsilcileri ve uzmanlar katılmıştır (UNFCCC, 2016). Bu organizasyon 

düzenli olarak iklim değişikliğine dair bilimsel, çarpıcı raporlar hazırlamaktadır. En 

son rapor 2014 yılında hazırlanmış ve 2015 yılında yayımlanmıştır.  

IPCC, 1988 yılında DMÖ ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı iklim değişikliğine 

ve etkileri ile ilgili bütün alanları kapsayan bilimsel bilginin oluşturulması ve gerçekçi 

çözüm stratejilerinin tespit edilmesi amacıyla oluşturulmuştur. IPCC’nin ilk görevi 

BM Genel Kurulu’nun 43/53 sayı ve 6 Aralık 1988 tarihli kararı doğrultusunda iklim 

değişikliğine dair kapsamlı değerlendirme ve öneriler, iklim değişikliğinin sosyal ve 

ekonomik etkileri ve gelecekteki olası uluslararası anlaşmalar için çözüm önerilerini 

içeren bir çalışmanın hazırlanması olmuştur. İlk değerlendirme raporu 1990 yılında 

yayımlanmış ve raporda iklim değişikliğinin önemi bilimsel olarak vurgulanarak 

uluslararası iş birliğinin mutlaka gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Rapor, BM 

İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (BMİDÇS) oluşmasında öncü olmuştur. 

1995 yılında yayımlanan ikinci raporu Kyoto Protokolü’nün oluşturulmasında etkin 

olurken 2001’de üçüncü, 2007’de ise dördüncü rapor yayımlanmıştır (IPCC, 2016). 

Kuruluşundan bu yana 5 değerlendirme raporu (1990, 1992 eki, 1994, 2001, 2007, 

2014) yayınlamış ve iklim değişikliği konusunda uluslararası alanda en güvenilir ve 

en geniş kapsamlı bilgileri sunmaktadır. 
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Aralık 1990’da BM Genel Kurulu bir anlaşma için görüşmelerin başlamasına karar 

verdi. İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi için Hükümetlerarası Müzakere Komitesi 

(The Intergovernmental Negotiating Committee for a Framework Convention on 

Climate Change- INC/FCCC) 1991 Şubat –1992 Mayıs arasında birçok toplantı (beş 

toplantı) gerçekleştirildi. Rio’daki BM toplantı neticesinde 150 ülkeden müzakereciler 

sözleşmeyi tamamladılar ve 09.05.1992 tarihinde New York’ta sözleşme nihai haline 

getirildi (UNFCCC, 2016). 

BMİDÇS, 154 ülkenin ve AB’nin katılımı ile 1992 yılında kabul edilmiştir. 

21.03.1994 tarihinde yürürlüğe giren BMİDÇS zamanla 194 ülke tarafından kabul 

edilmiştir (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2016b). 

Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile birlikte INC altı toplantı daha gerçekleştirmiş ve bu 

toplantılarda finansal mekanizmalara dair düzenlemeler, gelişmekte olan ülkelere dair 

teknik ve finansal destekler gibi konular ele alınmıştır. INC’nin son ve 11. toplantısı 

Şubat 1995’de gerçekleştirmiş ve Komite, Taraflar Arası Konferans (COP – 

Conference of Parties) sözleşmenin tek yetkili kurulu olmuştur (UNFCCC, 2016). 

İlk COP 28 Mart – 7 Nisan 1995 tarihlerinde 117 taraf ve 53 gözlemci ülkenin ve 

2000’den fazla gözlemci ve gazetecinin katılımı ile Berlin’de ve COP-2 ise 8 – 19 

Haziran 1996’da Cenevre’de gerçekleştirildi. COP-3’ün ise Japonya’nın Kyoto 

kentinde 1 – 11 Aralık 1997’de 10.000 gözlemci, delege ve gazetecinin katılımı ile 

düzenlendi fakat zaman olmaması nedeniyle Kyoto Protokolü’nün uygulama detayları 

tamamlanamadı. 13.11.1998’de Buenos Aires’te düzenlenen COP-4’de Kyoto 

Protokolü’nün kurallarının uygulanmasına dair iki yıllık plan onayladı. Bonn’da 15 
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Ekim – 5 Kasım 1999 tarihlerinde düzenlenen COP-5 ise bu plana dayandırıldı 

(UNFCCC, 2016).  

Kyoto Protokolü’nün uygulama kurallarına dair politik uzlaşmaya ise 6-25 Kasım 

2000 tarihinde düzenlenen ve zaman yetersizliği nedeniyle durdurularak 16- 27 

Temmuz 2001’de Bonn’da devam edilen COP-6’da varıldı. Anlaşma, emisyon ticareti 

sistemi, Temiz Kalkınma Mekanizması, karbon yutaklarından emisyon azaltımı 

kuralları ve uyum rejimini işaret etti. Marakeş’de 29 Ekim – 9 Kasım 2001’de 

düzenlenen COP-7’de Bonn Mutabakatı detaylı yasal bir metne dönüştürüldü ve kabul 

edildi. Böylece Kyoto Protokolü’nün uygulanma koşulları yaratılmış oldu (UNFCCC, 

2016).  

Uluslararası çalışmaların önemli dönüm noktalarından birisi olan Kyoto 

Protokolü’nün uygulama koşullarının oluşmasının ardından 2001’in başında IPCC 

tarafından üçüncü değerlendirme raporu yayımlandı ve bu rapor öncekilere göre hangi 

bölgelerin nasıl etkileneceğine dair daha detaylı bilgiler içerdi. Rapordaki diğer dikkat 

çekici husus ise küresel iklime insanoğlunun etkisinin net ve güçlü bir şekilde ilk defa 

ifade ediliyor olmasıdır (UNFCCC, 2016). 

En dikkat çekici toplantılardan birisi ise 7-18.12.2009 tarihinde Kopenhag’da 

gerçekleştirilen COP-15 veya MOP – 52 zirvesiydi. Kyoto sonrası sürecin 

planlanmasının beklendiği ve daha bağlayıcı güçlü bir mutabakatın çıkmasının ön 

görüldüğü bir toplantı olan COP-15 beklenene cevap veremedi. ABD’nin zirveden 

                                                 

2 BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ile birlikte Taraflar Konferansı toplantıları yapılmıştı. 

Kyoto Protokolü ile birlikte bu toplantıların adı Taraflar Toplantısı (MOP – Meeting of Parties) olarak 

ifade edilmiştir. Kopenhag’daki toplantı Kyoto Protokolü’nden sonra yapılan 5. Toplantı olması 

nedeniyle MOP-5 olarak anılmaktadır. 
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önce karbondioksit emisyonu seviyesini 1990’lardaki emisyon miktarından sadece %4 

azalım yapacağını açıklamasının toplantıyı çıkmaza sürüklediğine dair yorumlar da 

yapıldı3.  

COP-15’de sadece ABD ve 25 ülkenin kabul ettiği bazı kararlar da alındı. Bu 

kararların sonradan Paris Anlaşması’nın bazı maddelerine de zemin oluşturduğunu 

söyleyebiliriz. Kararlar arasında, ortalama sıcaklık artışının 2 oC ile sınırlandırılması 

ancak kırılganlığı fazla olan ülkelerin talebi olarak 1.5 0C’nin altında tutulmasının da 

hedeflenmesi yer alıyordu. Gelişmekte olan ülkelerin sera gazlarının azaltılması ve 

olumsuz etkilerden korunması için 2010 – 2012 yılları arasında gelişmiş ülkeler 

tarafından 30 milyar dolarlık bir bütçe ve 2020 yılı sonrası için de yılda 100 milyar 

dolarlık bütçenin oluşturulması da karara bağlanmıştır (UNFCCC, 2016). Sonraki 

bölümde detaylarına gireceğimiz Paris Anlaşması’nda da bu konuda madde yer 

almaktadır.  

Gelişmekte olan Ülkelerdeki Ormansızlaştırma ve Orman Miktarının Azaltılmasından 

Kaynaklı Emisyon Salımlarının Azaltılması (REDD+) mekanizmasının geliştirilmesi, 

COP altında finansal konuları yönetimini çalışacak üst düzey bir panel, Kopenhag 

Yeşil İklim Fonu ve bir Teknoloji Mekanizması gibi yeni dört yapının oluşturulmasına 

da karar verilmiştir (UNFCCC, 2016). 

Ancak aralarında Amerikamız Halklarının Bolivarcı İttifakı (ALBA4) ülkelerinin 

devlet başkanları, Kopenhag’da yapılan iklim değişikliğine dair zirvede alınan 

kararları yok sayacaklarını, desteklemeyeceklerini kamuoyu ile paylaştılar (Bianet, 

                                                 

3http://bianet.org/bianet/biamag/118959-tek-cozum-iklim-adaleti-hareketi 

4 ALBA ülkeleri :Venezuela, Bolivya, Nikaragua, Küba ve Ekvator 
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2009). Kopenag’daki tartışmaları ve çatışma noktalarını tanımlayan Bolivya iklim baş 

müzakerecisi Angelica Navarro bir röportajda şu soruyu yöneltiyordu (The 

Progressive, 2010): 

“Ben bankacı veya ekonomist değilim ama gelişmiş ülkelerin bir ticaret veya 

ekonomik anlaşmayı müzakere ettiklerini hissediyordum ve onların dışında 

kalan bizler ise başka bir tarafta çevre anlaşmasını müzakere ediyorduk. Bu 

toplantı neyle ilgiliydi? Piyasa ekonomisinin en büyük başarısızlığı iklim 

değişikliğiyken nasıl olurda bu başarısız piyasa ekonomisinin altında karbon 

ticareti gibi bir piyasa yaklaşımıyla iklim değişikliğini durdurabiliriz?” 

Navarro’nun röportajında belirttiği sorun aslında Grafik 2’de de ortaya konulduğu 

gibi, ABD, Çin, Almanya, Japonya, Rusya gibi ülkelerin yoğun sera gazı emisyonu 

ürettikleri ve sorumluluğu büyük oranda bu ülkelerin alması gerektiğidir. Bu 

sorumluluğu alırken de mevcut üretim – tüketim ilişkisinin sorunu çözemeyeceğidir.  

Kopenhag’taki toplantıda özetle; 

 Dünya sıcaklığının endüstri öncesi döneme göre artışının 2°C’nin altında 

tutulması,  

 BMİDÇS’deki EK-1 listesinde yer alan ülkelerin 2020 yılındaki sera gazı 

emisyon hedeflerini, EK-1 listesinde yer almayan ülkelerin ise, belirledikleri 

planlara uygun sera gazlarının azaltılmasına yönelik yapacakları çalışmaları 

iletmesi,  

 İklim değişikliğine dair finansman desteğinde az gelişmiş ülkelere öncelik 

verilmesi, 
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 2010- 2012 yılları arasında 30 milyar dolar ve 2012-2020 yılları arasında yıllık 

100 milyar dolar iklim değişikliğine karşı sera gazı azaltımı ve uyum için 

finansal destek bütçesi oluşturulması ve Kopenhag Yeşil Çevre Fonunun 

oluşturulması kararları alınmıştır (Karakaya & Sofuoğlu, 2015). 

 

Grafik 2: 2014 Yılı Toplam Sera Gazı Emisyonu Yüzdesel Dağılımı- Ülkelere Göre (Karakaya & Sofuoğlu, 

İklim Değişikliği Müzakerelerine Bir Bakış, 2015) 

Grafik 2’de, 2014 yılında dünyadaki toplam sera gazı emisyonlarının ülkelere göre 

dağılımı görülmektedir. Çin ve ABD’de sera gazı emisyonlarına sebep olan ülkelerin 

başında gelmektedir. Ancak birçok endüstriyel malın Çin’de üretildiği fakat başka 

ülkelerde tüketildiği gerçeği göz ardı edilmemelidir. Dolayısıyla emisyon miktarının 

fazlalığının kaynağını tüketilen mallar ve bu malların dünya sera gazı emisyonuna 

katkısı üzerinden değerlendirmek toplumların etkisini görmek adına daha doğru bir 

yöntem olacaktır.  

Kopenhag’dan sonra yapılan ilk toplantı olan Cancun konferansında ise Yeşil İklim 

Fonu (2020 yılına kadar 30 milyar dolar, 2020 yılından sonra 100 milyar dolar) olarak 



45 

 

adlandırılan gelişmiş ülkeler tarafından oluşturulan bütçenin gelişmekte ve gelişmiş 

olan ülkelerin temsilcilerinden oluşan bir organizasyon tarafından yönetilmesi ve ilk 

üç yıl boyunca Dünya Bankası tarafından denetlenmesi yönünde karar alınmıştır 

(UNFCCC, 2016).  

Dünya sıcaklığının Sanayi Devrimi öncesindeki sıcaklığa göre 2 oC artış ile 

sınırlandırılması, gelişmiş ülkelerin, yani BMİDÇS’deki Ek-2 listesindeki ülkelerin 

düşük karbonlu büyüme planı ve stratejileri hazırlaması, gelişmekte olan ülkelerin ise 

ulusal programlarına uygun azaltım faaliyetleri ve bu ülkelere sağlanan destekler için 

kayıt sisteminin oluşturulması, iklim değişikliğine uyum amacıyla Cancun Uyum 

Çerçevesi’nin kurulması da kararlar arasında yer aldı (UNFCCC, 2016). 

Diğer dikkat çekici karar ise Rio toplantısında, BMİDÇS’de, Marakeş ve Bali’de 

gündeme gelen teknoloji transferine dair Teknoloji Yürütme Komitesi, İklim 

Teknoloji Merkezi ve Ağı) kurulmasına karar verildi. Yeni kurulan bu yapı bir sonraki 

COP-18’de yani Doha’da İklim Teknoloji Merkezi ve Ağı’nın ev sahipliğini Birleşmiş 

Milletler Çevre Programı’nın yapmasına ve nasıl çalışacağına dair karar alındı 

(UNFCCC, 2016).   

COP-17 ise 11 Aralık 2011 yılında Güney Afrika’nın Durban şehrinde gerçekleştirildi. 

BM tarafından müzakerelerin dönüm noktası olarak adlandırılan toplantıda, endüstri 

devrimi öncesi döneme göre 2 oC sıcaklık artışı ile sınırlandırmanın önemi 

vurgulanarak buna rağmen gelişmekte olan ülkelerin zarar görebileceği belirtilmiştir. 

Daha fazla çaba harcamanın gerekliliği bu toplantıda da vurgulanmıştır. Kyoto 

Protokolü’nün ikinci yükümlülük dönemine dair mevcut kararların devamına, 
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yükümlülük döneminin 01.01.2013 tarihinde başlamasına karar verilmiştir (UNFCCC, 

2016). 

Durban’da “Güçlendirilmiş Eylem Platformu Geçici Çalışma Grubu” kurulmuş, 2015 

yılında yapılacak COP’ta 2020 yılı sonrası yani Kyoto Protokolü’nün bitiş tarihi 

sonrasında uygulanacak bir anlaşmanın oluşturulması bu çalışma grubuna görev olarak 

verilmiştir. Rusya’nın ve Japonya’nın Kyoto Protokolü’nün 2. Döneminde taahhüt 

vermeyeceklerini, Kanada’nın protokolden çekileceğini açıklamaları toplantıya damga 

vuran önemli gelişmelerdir.  COP – 15 Cancun ’da kurulan İklim Teknoloji Merkezi 

ve Ağı’nın biçimi belirlenmiştir. Uyum konusunda ise ‘Uyum Komitesi’ 

oluşturulmuştur (UNFCCC, 2016). 

26.11.2012 – 07.12.2012 tarihinde Doha’da COP – 18 toplantısı düzenlendi. 

Toplantıda, 2020 yılından sonra devreye girmesi ön görülen anlaşmanın 2014 yılında 

hazırlanmış olmasına, Yeşil İklim Fonu’na Güney Kore’nin, İklim Teknoloji 

Merkezine ev sahipliğini BM Çevre Programı’nın (UNEP) yapmasına karar verilmiştir 

(UNFCCC, 2016). 

Varşova’da 2013 yılında yapılan COP-19’a gelindiğinde önemli kararlar alındığı 

görülmektedir. Bunlar arasında dikkat çekici olanı 2005 yılında beri görüşülen 

Ormansızlaşma ve Ormanların Bozulmasından Kaynaklanan Emisyonların 

Azaltılmasına (REDD+) dair hesaplamaların nasıl yapılacağı ve ormansızlaşmayı 

engelleyen ülkelere Yeşil İklim Fonu’ndan ödeme yapılacağı kararı olmuştur. Böylece 

REDD+ uygulaması daha de belirginleşti ve yöntemi belirlendi (UNFCCC, 2016). 

Varşova’daki bir diğer önemli diğer karar ise İklim Değişikliğinden kaynaklı “kayıp 

ve zararlar” konusunda “Kayıp ve Zararlar için Uluslararası Varşova 
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Mekanizması”nın kurulmasıdır. Bu mekanizma iklim değişikliği nedeniyle gelişmekte 

olan ülkelerin maruz kalacağı olumsuz etkilere dair çalışmalar yapması yönünde 

eğilim belirlenmiştir. 2011 yılında Durban’da gündeme gelen bu konu 2013 yılında bir 

mekanizma olarak karşımıza çıkmıştır. Mekanizma kapsamında kayıp ve zararlara dair 

deneyim ve bilgi paylaşımı yapılması ve güçlendirici faaliyetlerin finansman olarak da 

dâhil desteklenmesi ön görülmüştür. Kurulan mekanizmanın ilk toplantısının 2014 

yılında yapılması kararına varılmıştır (UNFCCC, 2016). 

Paris İklim Zirvesi’nden önceki son COP, Peru’nun Lima şehrinde 2014 yılında 

gerçekleştirildi. Toplantı 2015 yılındaki zirve için hazırlanması planlanan anlaşmanın 

ön tartışmalarının yapılması için de önemliydi. Toplantıda, “Taslak Müzakere 

Metninin Elementleri (Elements for a Draft Negotiating Text)” görüşüldü. Lima’da 

alınan kararlar arasında BM üyesi ülkelerin 1 Ekim 2015 tarihine kadar sera gazı 

azaltım hedeflerini (Niyet Edilen Ulusal Katkı Beyanı- Intended Nationally 

Determined Contribution – INDC) iletmeleri bulunuyordu. Paris Zirvesi öncesinde 

Türkiye tarafından da bu bildirim yapıldı (UNFCCC, 2016).  

Lima’dan sonra, COP-21 öncesi Cenova ve Bonn’da iki toplantı daha gerçekleştirildi. 

Onlarca sayfayı bulan taslak anlaşma metni sadeleştirilmeye ve Paris öncesi en geniş 

şekilde anlaşma sağlanır hale getirilmeye çalışıldı. Bonn’un son toplantı olması 

nedeniyle büyük umutlar bağlanmıştı. Çıkacak metnin Paris’te hızlıca tartışılarak 

iklim değişikliğine çare üretebilecek bir anlaşma olması isteniyordu. Ancak toplantıya 

katılan uzmanlar Bonn sonrası çokta umutlu olmadıklarını belirttiler (UNFCCC, 

2016).  
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İklim Değişikliği Danışma Grubu Başkanı Matthias Söderberg Deutsche Welle 

gazetesine verdiği demeçte, iklim değişikliği sürecinde çözümden sorumlu olanların 

bulundukları konforlu alanlarının dışarısına çıkmaları ile sorunun çözülebileceğini 

ancak bu tarafların var oldukları durumu sürdürmekle meşgul olduklarını belirterek, 

hayal kırıklığını paylaşmıştı. Birçok teknik anlaşmazlığında olduğunu belirten 

Söderberg, Paris’ten uzlaşı çıkacağını ancak anlaşmanın güçlü bir anlaşma 

olamayacağına dair öngörülerini de paylaşıyor (DW, 2015). 

Bütün bu toplantıların ardından COP – 21 Aralık 2015’te Paris’te toplandı ve Paris 

Anlaşması bir uzlaşı ile ortaya çıktı. Bir sonraki bölümde detaylarına gireceğimiz 

anlaşmanın İklim Değişikliği Danışma Grubu Başkanı Matthias Söderberg’in 

tahminiyle uyumlu yani güçlü bir anlaşma olmadığını, Kyoto Protokolü gibi zorlayıcı 

ve net ifadelerin bulunmadığını söyleyebiliriz.  

Türkiye’nin iklim değişikliği nedeniyle etkilenecek sektörleri yeterince analiz 

edememesi, uluslararası müzakerelerdeki ilerlemelere rağmen, 1992 yılının mayıs 

ayında yapılan müzakerelerde kabul edilen BMİDÇS’deki ek listelerinin her ikisinde 

de OECD üyesi olması nedeniyle yer almasına sebep olmuştur (Arıkan & Özsoy, 

2008). 

1997’de taraflar konferansının üçüncüsünde gönüllü bir şekilde paylaşılan Türkiye 

Mevcut Durum Raporu önemli bir adım olmuştur. Ek-1 listesinde yer alan ülkelerin 

paylaşması zorunlu olan Ulusal Bildirim ve Sera Gazı Envanteri Raporlarına karşılık 

gelen bu rapor, iki ülkenin (Pakistan, Azerbaycan) teklifi ile Türkiye’nin BMİDÇS 

sekretaryasına eklerde yer almama isteğinin iletilmesini sağlamıştır. Bu resmi çaba ile, 

Marakeş’te 2001’de düzenlenen yedinci taraflar konferansında, Türkiye’nin Ek-2 
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listesinden çıkartılarak, istisna tanınan Ek-1 listesi ülkelerinin arasında yer 

konumlanmasını sağlayan 26/CP7 sayılı kararın koşullarını oluşturmuştur (Arıkan & 

Özsoy, 2008). 

Türkiye’nin BMİDÇS eklerinden özgün koşullarını gerekçe görerek yer almak 

istememesi sözleşmeye taraf ülkelerden destek bulmamıştır. Bunun üzerine Türkiye, 

uluslararası toplantılarda, eklerden çıkma talebinden vaz geçerek kendi özgün 

koşullarının göz önüne alınmasını önermiş ve toplantılardaki mücadelesini bunun 

üzerine yoğunlaştırmıştır. 2000 yılında yapılan bu strateji değişikliği sonrasında 2001 

yılında Başbakanlık tarafından yayımlanan genelge ile İklim Değişikliği 

Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur. Kamu kurumlarının üst düzey temsiliyetinin 

de sağlandığı Kurul ile sürecin daha katılımcı ve geniş bir bakış açısı ile sürdürülmesi 

hedeflenmiştir. COP 26/7 sayılı karar ile Türkiye’nin BMİDÇS’de Ek-1 listesinde yer 

alan ülkelerin arasından çıkartılıp özgün koşulları tanınarak Ek-1 listesine eklenmesine 

karar verilmiştir (Arıkan & Özsoy, 2008). 

Yapılan bu düzenleme ile Türkiye’ye bütün ülkeler arasında tanınan en geniş 

koşulların sağlandığı söylenebilir. Türkiye 24.05.2004 tarihinde Sözleşmeye katılmış 

ve aynı yıl 1-3 Eylül tarihlerinde Ankara İklim Değişikliği Konferansı 

gerçekleştirilerek Sözleşmenin tarafları zorunlu kıldığı Birincil Ulusal Bildirimin 

hazırlıkları için Küresel Çevre Fonu’ndan (GEF – Global Environmental Foundation) 

destek alınmasının zemini yaratılmıştır (Arıkan & Özsoy, 2008).  
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3.2. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto 

Protokolü 

Paris Anlaşması’na kadar uluslararası alanda iki önemli uluslararası anlaşma metni 

hazırlanarak imzalandı. Bunlardan en temeli Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 

Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) ve diğeri ise Kyoto Protokolü’dür. İklim değişikliğine 

karşı çözüm üretilmesi, sera gazı emisyonlarının düşürülmesi ve gelişmekte olan 

ülkelere finansal destek sağlanması gibi konuları da kapsayan bu iki önemli 

uluslararası metin Paris Anlaşması’nın da koşullarının oluşması ve içeriğinin 

belirlenmesi için önemli deneyimler sağlamıştır.  

3.2.1. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 

BMİDÇS (2002)154 ülke ve AB Komisyonu tarafından 1992 yılında kabul edilmiştir. 

Yürürlüğe girmesi için gerekli olan 50 tarafın onaylaması şartının yerine getirilmesi 

ile Sözleşme, 21 Mart 1994 tarihinde yürürlüğe girmiştir. BMİDÇS çerçeve sözleşme 

kapsamında genel yükümlülükleri ve kuralları tanımlar. BMİDÇS, iklimin sera gazı 

salımlarına karşı duyarlı ve etkilenebilecek bir yapıda olduğunu kabul etmektedir. 

(BMİDÇS, 2002). 

Sözleşmenin amaçları kısaca ele alındığında; 2. Madde, Sözleşme’nin nihai amacını 

atmosferdeki sera gazı miktarının insanı olumsuz etkileyecek seviyede tutmak olarak 

belirtilmiştir. Bu amaca kalkınmanın sürdürülebilmesi, gıda üretiminin zarar 

görmemesine izin verecek bir sürede ulaşılması gerektiği vurgulanmıştır (BMİDÇS, 

2002). 
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BMİDÇS’nin temel ilkeleri, eşitlik, ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar, 

ihtiyatlık ve sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi olarak sözleşmenin 3. 

Maddesinde yer almıştır.  

Bu ilkelerin yanında, serbest ticaret, maliyet etkinliği ve insanlığın ortak kaygısı 

ilkeleri de yine sözleşmede yerini almıştır (BMİDÇS, 2002). 

“Ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar” ilkesi, sanayi devrimi sonrasında gelişmiş 

ülkelerin örneğin ABD, İngiltere, Almanya vb. iklim değişikliğinin nedeni olan sera 

gazlarını diğer ülkelere göre daha fazla salmalarından kaynaklı olarak daha fazla 

sorumluluk almaları gerektiğini ifade etmektedir. Bu nedenle de sorumluluklar 

konusunda ülkeler üç gruba ayrılmıştır.   

Her ülke içi geçerli sayılan yükümlülükler dışında, ülkeler arasında gelişmişlik 

seviyesi sınıflandırması yapılarak bu gelişmiş durumuna göre farklı yükümlülükler de 

tanımlanmıştır. Buna göre, EK – 1 listesinde olanların yükümlülükleri 4.2 

Maddesinde, Ek – 2 listesinde yer alan ülkelerin yükümlülükleri ise 4.3-4.4-4.5 

maddelerinde tanımlanmıştır. (BMİDÇS, 2002) 

BMİDÇS çerçevesinde, sözleşmeye imza atan ülkeler, oluşturdukları sera gazlarına 

dair bilgi toplamak ve paylaşmakla görevlendirilmiştir. Her ülkenin kendi sera gazı 

envanterini oluşturması, bu gazların azaltılması için yöntemler belirleyerek çalışmalar 

yapmaları, yaptıkları çalışmaları da taraflar konferanslarında paylaşmaları istenmiştir 

(BMİDÇS, 2002). 

Ek – 1 listesinde yer alan ülkeler gelişmiş ülkeler olarak tanımlanmıştır. Bu ülkelerin 

2000 yılına gelinceye kadar oluşturdukları sera gazı miktarını 1990 yılındaki seviyeye 

çekmeleri istenmiştir (BMİDÇS, 2002). 
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Ek – 2 listesinde yer alan ülkelere ise ek olarak, gelişmekte olan ülkelere sera gazının 

azaltılması ve teknolojik gelişme sağlanması için maddi destek verme zorunluluğu 

bulunmaktadır.  

Ekler dışında kalan ülkelerin ise sera gazlarını azaltmaları, teknolojik iş birliği 

yapmaları ve sera gazı yutaklarını korumaları önerilmiştir. Herhangi bir zorunlu 

yükümlülükleri yoktur. Söz konusu sınıflandırma Tablo 1’de özetlenmiştir.  

Tablo 1 BMİDÇS'ye Göre Ülkelerin Sorumlulukları 

Ek – 1 Listesinde Yer 

Alan Ülkeler (41 ülke) 

OECD + Avrupa Birliği + 

Pazar Ekonomisine Geçiş 

Sürecindeki Ülkeler 

(Doğu Bloku Ülkeleri) 

Türkiye (istisna tanınarak)  

Emisyon Azaltımı 

 

Ek – 2 Listesinde Yer 

Alan Ülkeler (24 ülke) 

OECD + Avrupa 

Birliği’ndeki 15 Gelişmiş 

Ülke  

 

Parasal katkı sağlamak 

ve teknolojinin 

transferini sağlamak 

Ek – 1 Listesi Dışındaki 

Ülkeler 

Diğer Ülkeler (Hindistan, 

Pakistan, Çin, Brezilya, 

Meksika, vb.)  

Herhangi bir 

yükümlülüğü yok 

 

 

Sözleşmenin diğer önemli hükümleri arasında sürdürülebilir kalkınmanın 

desteklenmesi, Paris Anlaşması’nda da yer alan ortak fakat farklılaştırılmış 

sorumluluk ilkesi ve ihtiyatlık ilkesi de yer almaktadır (BMİDÇS, 2002).  
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Dünya Doğa Şartı Müzakereleri 1982 yılında ilk defa ihtiyatlık ilkesi gündeme gelmiş 

(UN, 1982)ve Rio Zirvesi’nin sonucunda oluşturulan Gündem 21 Belgesi’nde de yer 

almıştır (UN, 1992).  

Bilimsel verilerin yeterli bilgi sağlayamadığı ve çevresel etkilerin ön görülemediği 

durumlarda “ihtiyatlık” ilkesi ile hareket edilmesi ve riske girilmemesi ön 

görülmektedir. Örneğin günümüzde Genetiği Değiştirilmiş Organizmalara (GDO) dair 

yeterli bilimsel verinin olmaması ve ekolojik etkilerinin tam olarak netleştirilememesi 

veya iyonize olmamış radyasyondan kaynaklı (baz istasyonları) etkinin tam olarak 

henüz belirlenememiş olması nedeniyle ihtiyatlı davranılması ve mümkün olan en az 

zararın oluşmasını sağlamak adına önlemler alınması gerekmektedir. İhtiyatlık ilkesi 

bu nedenle birçok çevre davasında da kullanılmaktadır. Ülkemizde de baz 

istasyonlarına dair yönetmelik için açılan davalarda ve mahkeme kararlarında bu 

ilkeye vurgu yapılarak çeşitli düzenlemeler yapılması sağlanmaktadır (ÇMO, 2015). 

Ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluk ilkesi ile sözleşmenin özünde, gelişmiş 

ülkelerin sera gazı emisyonlarının ve iklim değişikliğinin temel sorumlusu olduğu 

vurgulanmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin ise gelişmelerine devam ederken sera 

gazı emisyonlarını azaltmaları için gelişmekte olan ülkelerin finansal olarak destek 

sağlamaları gerektiği de vurgulanmaktadır.  

OECD ülkesi de olması nedeniyle, Türkiye BMİDÇS kabul edildiğinde hem Ek – 1 

hem de mali yükümlülükleri olan Ek – 2 listesinde yer almıştır. Mali yükümlülükler 

nedeniyle Ek – 2’de çıkmayı talep eden Türkiye’nin özgün koşulları 2001 yılında 

yapılan 7. Taraflar konferansında, Marakeş’te tekrar görüşülmüş ve toplantının 26. 

Kararı olarak Türkiye’nin Ek – 2 listesinden çıkartılmasına karar verilmiştir. Bu 
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kararın ardından, Türkiye de 24.05.2004 tarihinde sözleşmeye taraf olmuştur. 

(BMİDÇS, 2002). 

3.2.2. Kyoto Protokolü 

1997 yılında Kyoto’da düzenlenen 3. Taraflar konferansından iklim değişikliği 

konusunda en önemli belgelerden olan Kyoto Protokolü kabul edilmiştir. Protokol ve 

sözleşme arasında yükümlülüklerin hukuki durumlarına dair farklar bulunmaktadır. 

(UNFCCC, 1998).  

Kyoto Protokolü, bağlayıcı olan sera gazını azaltma ve sınırlama yükümlülükleri 

getirirken sözleşme sera gazının stabilize edilmesi için bağlayıcı olmayan bir görev 

tanımlamıştır. 1997 yılında oluşturulan protokolün ayrıntılı kuralları da 7. Taraflar 

Konferansında 2001 yılında Marakeş’te getirilmiştir. 2005 yılında 1. Taraflar 

konferansından onaylanan protokol 16 Şubat 2005 yılında yürürlüğe girmiştir. 

(UNFCCC, 1998). Sözleşmenin ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ilkesi 

Protokol tarafından da benimsenmiştir. (UNFCCC, 1998).     

Kyoto Protokolü’nün Ek-B listesinde yer alan BMİDÇS Ek-1 listesindeki ülkeler (38 

endüstriyelleşmiş ve AB üyesi ülkeler) için sera gazı azaltım hedefleri belirlenmiştir. 

Ayrıca, yine protokolde, Ek-B listesinde yer alan ülkeler için 2012 yılına kadar sera 

gazı emisyonlarını 1990 yılındaki seviyelerinin %5 altına düşürmelerini isteyen genel 

bir hedef de yer almıştır. Söz konusu ülkelerin hedeflerini yerine getirmeleri için 

protokolde “esneklik” olarak adlandırılan mekanizmalar da tanımlanmıştır. Ayrıca 

protokolün kapsadığı altı sera gazı da Ek-A’da belirtilmiştir (UNFCCC, 1998). 

Kyoto Protokolü Ek – A’da tanımlanan ve azaltılması talep edilen sera gazları; 

Karbondioksit, Metan, Nitröz Oksi, Hidrofluorokarbonlar, Perfluorokarbonlar, Kükürt 
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heksaflorürdür. Sera gazı emisyonlarının takibine ilişkin tarihsel gelişmeler Hata! 

Başvuru kaynağı bulunamadı.’de verilmiştir (Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2010).

  

 

Şekil 1: Sera Gazı Emisyonlarının Takibine Yönelik Tarihsel Gelişmeler 

Kyoto Protokolü’nde üç ana esneklik mekanizması tanımlanmıştır. Bu mekanizmalar 

ile sera gazlarının azaltılması, gelişmekte olan ülkelerin sera gazlarını azaltarak 

gelişmeleri ve sera gazını azaltma sürecinin piyasa ekonomisi içerisindeki tetikleyici 

araçlarla sağlanması ön görülmüştür. 

Kyoto Protokolü içerisinde tanımlanan ve esneklik sağlayan yapılar; temiz kalkınma 

mekanizması, ortak uygulama mekanizması ve emisyon ticareti mekanizmasıdır. 

Emisyon ticareti mekanizması mevcut kapitalist üretim tüketim ilişkisi içerisinde 

sürdürülebilirliği de sağlayan ekonomi temelli bir yapıya sahiptir. Ortak uygulama ve 

temiz kalkınma mekanizmaları ise sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik proje 

üretimine dayanan yapılardır. Bu mekanizmalarda, başka ülkelerde daha düşük 

maliyetli yapılacak çalışmalarla sera gazı azaltım hedeflerine ulaşılması 

sağlanabilmektedir. Dolayısıyla, gelişmiş ülkeler başka ülkelerde kolaylıkla projeler 
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yaparak taahhüt ettikleri emisyon hedeflerine ulaşabilmelerinin önü açılmıştır. Özetle, 

gelişmiş ülkeler diğer ülkelerde sera gazını azaltan projeleri hayata geçirerek kendi 

sera gazı miktarlarından bu projelerde elde edilecek sera gazı azaltımını 

düşürebilmektedirler (Birgili & Çelik, 2010). 

Ortak Yürütme Mekanizmasında gelişmiş olan ülke başka bir gelişmiş olan ülkede 

proje yaparak sera gazı emisyonunun azaltılmasını sağladıktan sonra bu azaltım 

miktarı kadar kendi ülkesinin zorunlu azaltım miktarından düşebilmektedir. Temiz 

Kalkınma Mekanizmasında ise gelişmiş ülke gelişmekte olan bir ülkede sera gazı 

azaltımı amacıyla bir proje yaparak gerçekleştirdiği projeden elde edilen sera gazı 

azaltım miktarı kadar kendi ülkesinin Protokol’de belirlenen azaltım miktarına 

ulaşmasını sağlayabilmektedir. Bu esneklik mekanizmaları ile birlikte aslında gelişmiş 

ülkelerin sorumluluklarındaki mali yükün azaltılması da sağlanabilmektedir. Örneğin, 

gelişmekte olan bir ülkede bulunan bir termik santralin sera gazı emisyonlarını 

azaltmak için yapılacak teknolojik alt yapı yatırımına dair maliyet gelişmiş ülkenin 

kendi sınırları içerisinde yapacağı yatırımdan daha az maliyetli olabilmektedir. Ek 

olarak, gelişmekte olan ülkede yapılacak bir destek kimi zaman birim maliyet bazında 

daha büyük etkiye yani daha fazla sera gazı azaltımına yardımcı olabilmektedir. Öte 

yandan, gelişmiş (Ortak Yürütme Mekanizması) veya gelişmekte olan bir ülkeye 

(Temiz Kalkınma Mekanizması) sera gazı emisyonlarına karşı yutak alanlar 

oluşturulması (orman alanlarının oluşturulması vb.) da bu mekanizmalar kapsamında 

değerlendirilmektedir. Gelişmiş ülkenin yapacağı bu destekler sonunda elde edilen 

karbon kredisi yine protokolün emisyon ticareti mekanizmasında da 

değerlendirilebilmektedir (Birgili & Çelik, 2010). 
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Protokolün 17. Maddesinde belirtildiği üzere, Ek-B’de yer alan ülkeler, sera gazı 

emisyon azaltma hedeflerinden daha fazla sera gazı emisyonu azaltırlarsa, elde 

ettikleri fazla azaltımı başka ülkelere satma ve bu yaklaşım üzerinden de para kazanma 

fırsatı yakalayabilmektedirler. Bu yaklaşım, küresel ısınmaya karşı oluşturulan Kyoto 

Protokolünde ilk defa ortaya çıkmış ve emisyon ticareti olarak adlandırılmıştır. 

Kapitalist üretim – tüketim ilişkisi içerisinde emisyon azaltımı sağlanırken para 

kazanılmasını da sağlayan bu düzenleme Kanada, ABD ve Avrupa’da uygulamaya 

geçti. Ekonomik kazancın itici bir güç olacağı ön görüsü ne yazık ki günümüze kadar 

emisyonların düşürülmesinde öncü rol oynayamadı (UNFCCC, 1998). 

05.02.2009 tarihinde 5386 sayılı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 

Sözleşmesine Yönelik Kyoto Protokolüne Katılmanın Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun TBMM’de kabul edilmiştir. Bu kanun ile Türkiye, 26.08.2009 tarihinde Kyoto 

Protokolü’nün tarafı haline gelmiştir. Türkiye’nin, Kyoto Protokolü’nün yürürlüğe 

girdiği dönemde BMİDÇS’yi mecliste onaylamamış olması yani sözleşmenin tarafı 

olmaması nedeniyle, protokolün azaltım yükümlülüğü bulunan ülkelerin listesi olan 

Ek-B listesinde yer almamış ve dolayısıyla protokolde belirtilen 2008-2012 yılları için 

geçerli olan sera gazı azaltım yükümlük döneminde herhangi bir sorumluluğu 

bulunmamıştır. Yine günümüzde devam eden ikinci yükümlülük döneminde de 

Türkiye’nin sayısal olarak belirtilmiş sera gazı azaltım yükümlülüğü bulunmamaktadır 

(UNFCCC, 1998).  

Paris Anlaşması’na kadar – ki Paris Anlaşması da dahil – oluşturulan iki uluslararası 

anlaşma da mevcut üretim – tüketim ilişkisini sorgulamamakta aksine mevcut sistemin 

yani kapitalizmin yarattığı krizden yine kapitalizmin mekanizmaları ile kurtulmayı 

hedeflemektedir. Karbon emisyonu ticareti bunun için önemli bir örnektir. Öte yandan, 
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her iki anlaşmada da toplantılarda da iklim değişikliğinden sorumlu olmayan (sera gazı 

emisyonları çok az olan) gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin yaşadıkları ve 

yaşayacakları sorunlara dair somut çözüm üretilmemiştir. Maddi yardımlar, krediler 

ile çeşitli uyum faaliyetlerinin yapılacağı ön görülmekle birlikte söz konusu para 

döngüsünün yine gelişmiş ülkelerin istihdam koşullarına yöneldiği, teknoloji ve 

uzman maliyetlerine ayrıldığı görülmektedir. Özetle, BMİDÇS ve Kyoto Protokolü 

sera gazı emisyonlarının azaltılması, iklim değişikliği sorununun çözülmesi 

konusunda yeterli kalmamıştır. Bu noktaya kadar uluslararası sürecin de insan 

merkezli olması nedeniyle insan merkezli bir bakış açısı ile değerlendirme yapılmıştır. 

Paris Anlaşması ve devamındaki konular da yine bu bakış açısı ile değerlendirilecektir.     
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IV. BÖLÜM: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE SON 

ADIM PARİS ZİRVESİ 

Uluslararası toplantıların sonuncusu yani COP-21, Paris’te gerçekleştirildi. Paris 

Zirvesi’nde, Kyoto Protokolü’nün bitişi olarak belirlenen 2020 yılından sonraki süreci 

kapsayacak bir anlaşmanın yapılması öngörülüyordu. 30 Kasım 2015 tarihinde 

başlayan toplantıda son güne kadar bir anlaşmaya varılamadı. Ancak kulis faaliyetleri 

ve devlet başkanlarının devreye girmesi ile birlikte son gün olan 12 Aralık 2015 

tarihinde mevcut BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine taraf olan 195 ülkenin 

oy birliği ile Paris Anlaşması kabul edilmiştir.  

4.1. Türkiye’nin Paris Zirvesine Katılımı 

Konferansın 30 Kasım 2015 tarihli ilk gününde gerçekleştirilen Liderler Zirvesi’ne 

Türkiye, Cumhurbaşkanı başkanlığındaki, Dışişleri Bakanı, Çevre ve Şehircilik 

Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı’nın yer aldığı bir heyet ile 

katılım sağlamıştır. 

Erdoğan tarafından 21. Taraflar Konferansının Liderler Zirvesi bölümünde Genel 

Kurula hitaben yapılan konuşmada, Türkiye’nin kırmızı çizgileri net bir şekilde ifade 

edilerek farklılaşmanın yeni anlaşma için çok önemli olduğunun, ancak Paris 

Anlaşmasının Çerçeve Sözleşme’nin mevcutta tanımlanan ek listelerden ve bu listeler 

üzerinden tanımlanan yükümlülüklerden ayrı, daha esnek bir düzenlemeyi getirmesi 

gerektiğinin, azaltımın yanında uyuma da eşit derecede ağırlık verilmesi gerektiğinin 

ve bu konuda asıl sorumluluğun gelişmiş ülkelerce üstlenilmesi gerektiğinin altı 

çizilmiştir. 
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, Liderler Zirvesinin yanı sıra 21. 

Taraflar Konferansı’nın 7- 8 Aralık 2015 tarihlerinde düzenlenen Üst Düzey 

Oturumuna, Çevre ve Şehircilik Müsteşarı ve Çevre Yönetimi Genel Müdürünün yer 

aldığı heyet ile katılım sağlamıştır. Bu oturumda da ülkemizin yeni anlaşmaya ilişkin 

tutumu belirtilmiştir. 

Sarı, ayrıca Avrupa Birliği İklim ve Enerji Komisyoneri, Lüksemburg, Almanya, 

Suudi Arabistan, Katar, Ukrayna, Makedonya, Azerbaycan Çevre Bakanları ile OECD 

ve Dünya Bankasının üst düzey yetkileri ile ikili görüşmeler yaparak Türkiye’nin 

tutumunu aktarmıştır. Buna ek olarak müzakere başlıkları altında oluşturulan alt 

grupları yöneten Bakanlarla ve Fransa Başkanlığı ile de görüşmeler yaparak 

Türkiye’nin görüşleri paylaşılmıştır. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı, Paris İklim zirvesinde yapmış olduğu görüşmelerde, 

Türkiye’nin sera gazı emisyonlarını azaltma konusunda büyük bir potansiyelinin 

olduğunu belirterek, bu konuda maddi ve teknolojik desteklere ulaşma koşullarının 

yaratılması gerektiğini öte yandan BMİDÇŞ’deki “ortak ancak farklılaştırılmış 

sorumluluklar” yaklaşımının sürdürülmesi gerektiğini vurgulamıştır. Ek olarak taraflar 

arası konferansın 26.sının Türkiye’de yapılması yönünde talebi de ifade etmiştir. 

Özetle Türkiye’nin zirvedeki beklentileri ve izlediği politika gerek Bakan gerekse 

Cumhurbaşkanı nezdinde dile getirilmiştir.  

Diğer taraftan Türkiye, Paris Konferansına yaklaşık 100 kişiden oluşan geniş bir 

müzakere heyeti ile katılım sağlamıştır. Türkiye heyeti, aynı zamanda Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı da olan İklim Değişikliği Baş müzakerecisi 

Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar başkanlığında müzakereleri yürütmüştür.  
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Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

Müsteşar Yardımcısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Millî Eğitim 

Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar 

Yardımcısı, Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve ayrıca, Avrupa Birliği 

Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, İçişleri 

Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 

Hazine Müsteşarlığı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Afet ve Acil Durum 

Yönetimi Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türk Sanayici ve İş adamları 

Derneği, Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği temsilcileri de zirveye katılmıştır. 

Görüleceği üzere bütün katılımcı kurumlar aynı zamanda İklim Değişikliği ve Hava 

Yönetimi Koordinasyon Kurulu üyesidir.  

Öte yandan, kamu kurumları dışında, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve 

üniversitelerden akademisyenler Paris İklim Zirvesindeki konferansları takip etmiş ve 

kimi zaman da konuşmacı olarak yer almışlardır. Yeni Anlaşmanın konu başlıklarına 

dair koordinasyon Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sağlanmış olmakla birlikte 

ilgili konuları takip eden kurumlara dair görevlendirme yapılmıştır. Kurumlar ve 

Anlaşmanın hangi maddelerine dair çalışma yaptıkları Tablo 2’deki gibidir. 
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Tablo 2 Paris Zirvesi'ne Türkiye'den Katılan Müzakere Heyetinin Anlaşma Maddelerindeki Rolü 

Anlaşma ve İlgili Karar Hükümleri Temsilci 

Giriş     

   

Dışişleri Bakanlığı 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Madde 1 (Tanımlar) Dışişleri Bakanlığı 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Kalkınma Bakanlığı 

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 

Ekonomi Bakanlığı 

Hazine Müsteşarlığı 

Maliye Bakanlığı 

Madde 2 (Genel Hususlar) Dışişleri Bakanlığı 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Madde 3 (Emisyonların Azaltılması)  Dışişleri Bakanlığı 

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Kalkınma Bakanlığı 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Ekonomi Bakanlığı 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı 

Madde 4-5 (Uyum- Kayıp ve Zarar)  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
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Madde 6 (Finans)  Kalkınma Bakanlığı 

Hazine Müsteşarlığı 

Maliye Bakanlığı 

Madde 7 (Teknoloji Transferi ve 

Geliştirme) 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Madde 8 (Kapasite Geliştirme) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Madde 9 (Şeffaflık)  Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

 

Madde 10 (Ulusal katkıların 

değerlendirmesi) 

Dışişleri Bakanlığı 

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 

 

Madde 11-26 (Uygulama ve diğer 

hükümler) 

Dışişleri Bakanlığı 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

  

Türkiye heyeti temsilcileri müzakereler süresince, 2020 yılından sonra gelişmekte olan 

ülkelere sağlanacak desteklere hak kazanabilmek için yeni anlaşma taslağının 

emisyonların azaltılması, iklim değişikliğine uyum, iklim finansmanı ve teknoloji 

geliştirme bölümlerinin ilgili yerlerinde bulunan “gelişmekte olan ülkeler” ifadesinin 

ardına “özel şartları Taraflar Konferansı kararları ile tanınmış ülkeler de dâhil olacak 

şekilde” ifadesini ekletmiştir.  

Çerçeve Sözleşmede Türkiye ile benzer bir konuma sahip olan Ukrayna ile ortak 

pozisyon alınarak anlaşma taslağının finans bölümüne, “Ekonomileri geçiş sürecinde 
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olan Taraflar ile özel şartları Taraflar Konferansı tarafından tanınmış olan diğer 

Taraflar, bu Anlaşma uyarınca iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik politika ve 

stratejilerinin uygulanmasını ilerletmek için teknoloji transferi ve kapasite geliştirme 

de dâhil olmak üzere ihtiyaç duydukları finansal desteğe ehildir.” şeklinde bir paragraf 

ekletilmiştir. 

10 Aralık 2015 tarihli taslak anlaşma ve karar metninin aynı gün saat 23.30’da 

başlatılan müzakerelerinde, Türkiye Baş müzakerecisi tarafından Türkiye’nin son 

taslağa ilişkin görüşleri dile getirilmiştir. Buna göre, taslak anlaşmada gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelere atıfta bulunulmakla birlikte, bu ülkelerin tanımının 

yapılmadığı, Sözleşmede de bununla ilgili bir tanım bulunmadığı hususuna dikkat 

çekilerek, Türkiye’nin hangi ülke kategorisinde olduğuna ilişkin belirsizliğin ortadan 

kaldırılması talep edilmiştir.  

Ayrıca, Türkiye’nin finansman desteği almasına yönelik olarak Ukrayna ile birlikte 

yaptığı metin önerisinin dikkate alınmadığı ve ilgisi olmayan bir yazımın taslak 

anlaşmaya değil, karar tasarısına derç edildiği, bunun kabul edilemez olduğu, 

dolayısıyla taslak anlaşmayı Türkiye’nin adil bulmadığı ifade edilmiş, Türkiye ve 

Ukrayna’nın önerdiği metnin taslak anlaşmaya tekrar eklenmesi talep edilmiş ve 

finansman konusunda bazı paragrafların metinden çıkarılması istenmiştir. 

Taslak anlaşma ve karar metninin son versiyonu 12 Aralık 2015 tarihinde yeniden 

yayınlanmıştır. Bu versiyonda da Türkiye’nin özel koşullarına ilişkin dipnota yer 

verilmemiş olmakla birlikte, 10 Aralık 2015 tarihli versiyonun taslak kararlar 

bölümünde yer alan Türkiye’ye yönelik teknoloji geliştirme, teknoloji transferi, 
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kapasite arttırmaya yönelik teşviklerin sağlanmasını tanımlayan 73. madde anlaşmada 

yer almamıştır.  

4.2. Türkiye’nin Paris Anlaşmasına İlişkin Tutumu 

Türkiye, Paris Konferansı öncesinde yeni anlaşmaya ilişkin üç kırmızı çizgisini 

belirlemiş olup, konferans süresince müzakerelerini bu eksende sürdürmüştür. Bunlar;  

i. Paris anlaşmasında, BMİDÇS’de yer alan “ortak ancak farklılaştırılmış, 

ülkelerin kendi koşullarını da gözeterek oluşturulmuş sorumluluklar” 

yaklaşımının sürdürülmesi ve yeni anlaşmada yer alması, 

ii. BMİDÇS’de yer alan ve ülkeleri gruplayan eklere yer verilmemesi ve bu 

eklerin baz alınmaması, 

iii. Türkiye’nin maddi ve teknolojik teşviklere ve desteklere ulaşabileceği bir 

yapının sağlanması için yeni anlaşmada geçmişte yapılan 21. Taraflar 

Konferansı’ndaki karar gereği Türkiye’nin gelişmekte olan ülkeler ile 

birlikte değerlendirilmesidir.  

Türkiye’nin kendini gelişmekte olan bir ülke olarak kabul ettirmesi yönündeki en 

önemli argümanı ve gerekçesi, Fas’ta gerçekleştirilen 7. Taraflar Konferansı ile 

Meksika’da gerçekleştirilen 16. Taraflar Konferansı kararları ile Türkiye’nin kendi 

özgün koşullarının BMİDÇS’deki ek-1 listesi ülkelerden farklı olarak tanınmasıdır.  

4.3. Paris Anlaşması’nın İçeriği 

Paris anlaşması iklim değişikliği ile mücadele, uyum ve düşük karbonlu ekonomik 

yaklaşımlar açısından oldukça kritiktir. Anlaşmanın oy birliği ile kabul edilmiş olması 

bu kritik önemi göstermektedir. Anlaşmada oldukça iddialı bir hedef belirtilmiştir; 
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dünyanın sıcaklık artışını sanayi devriminden sonra mümkünse 1.5 oC değilse en fazla 

2 oC ile sınırlandırmak için ülkelerin çaba harcamasıdır.  

Söz konusu hedefin hayata geçirilmesi için maddi kaynakların oluşturularak doğru 

şekilde yönetilmesi, gerekli ülkelere ve alanlara aktarılması ön görülmektedir. Bu 

sayede (gelişmiş ülkelerden sağlanan finansal destek ile) iklim değişikliğine karşı 

kırılgan olan ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler daha sağlıklı, güçlü adımlar 

atabileceklerdir.  

Birleşmiş Milletler nezdinde dört yıldır devam eden tartışmaların sonucu olarak 

30.11.2015 – 12.12.2015 tarihleri arasında Paris’te yapılan toplantıda yeni anlaşmanın 

oluşturulması sağlanmıştır.  Paris’teki toplantıda müzakerelere 10 Kasım 2015 tarihli 

taslak anlaşma ve taslak 21. Taraflar Konferansı kararları üzerinden başlanmış, bu 

taslaklara ilişkin olarak bütün ülkelerin görüşleri ve revizyon önerileri alınmıştır. 

Görüş ve öneriler üzerine taslak anlaşma ve karar metinleri, üç kez revize edilerek 9 

Aralık 2015, 10 Aralık 2015 ve son olarak 12 Aralık 2015 tarihinde yeniden 

yayımlanmıştır.  

12 Aralık 2015 tarihinde yayımlanan son taslak anlaşma ve karar metni, 2020 sonrası 

iklim değişikliği rejimini belirleyen Paris Anlaşması olarak 12 Aralık 2015 tarihinde 

195 ülkenin oybirliği ile kabul edilmiştir. 

Anlaşma, 22.04.2016-21.04.2017 tarihleri arasında New York’ta BM Genel 

Merkezi’nde, ülkelerin imzasına açık tutulmuştur. Anlaşma’nın yürürlüğe girmesi için 

en az 55 ülkenin ve sera gazı emisyonlarının %55’ine neden olan ülkelerin onaylaması 

ile 2020 yılından itibaren yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.  
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Anlaşmada dikkat çekici olan diğer konu ise, Türkiye’nin de talep ettiği gibi; 

BMİDÇS’deki ülkeleri sınıflandıran eklere atıf yapılmamıştır. Ancak, gelişmiş ülke 

ve gelişmekte olan ülke ifadeleri ile gruplandırma yapılmış ve bu grupların hangi 

ülkeleri kapsadığı netleştirilmemiştir.   

Anlaşmada, gelişmiş ülkelerin sera gazı emisyonlarının düşürülmesi konusunda 

öncülük edeceği not edilmiştir. Ancak, bu madde, Anlaşmanın kabul edilmesinin 

hemen öncesinde değiştirilmiş olup daha esnek bir hale getirilmiştir.  

Öte yandan, anlaşmada gelişmekte olan ülkeler de sera gazı miktarlarında azaltıma 

gitmeleri konusunda teşvik edilmektedir. Gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkelere 

sera gazı salımlarının azaltımında ve iklim değişikliğinin sonuçlarına uyum konusunda 

maddi destek sağlayacağı anlaşmada yer almıştır.  

Paris Anlaşması’nda, INDC, sera gazı emisyonlarının azaltılması, iklim değişikliğine 

uyum, kayıp ve zarar, finans, teknoloji geliştirme ve teknoloji transferi, kapasite 

geliştirme, uygulamaların ve desteklerin şeffaflığı, küresel envanter, uygulamanın ve 

uyumun kolaylaştırılması, Kyoto Protokolü’nün bitiş yılı olan 2020 öncesinde neler 

yapılacağı, idare ve bütçe konuları ve taraf olmayan paydaşlar konuları kapsanmıştır.   

Zirve’de yoğun tartışmalar yapılmış ve Kopenhag’da yaşanan hayal kırıklıklarının 

benzerinin oluşmasından korkulmuştu. Anlaşma’nın son gün sağlanması da her 

konunun ne yazık ki görüşülememesi ve karar bağlanamamasına neden olmuştu. 

Belirsizliği olan alanlar Anlaşmaya dair eleştirilerin artmasının da gerekçeleri arasında 

yer aldı. 

Bu alanlar aşağıda anlaşmanın detayları aktarılırken paylaşılacaktır. Zirve’nin 7. 

Kararında Paris Anlaşması Geçici Çalışma Grubu’nun “Etkin Tedbirler için Durban 
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Platformu Geçici Çalışma Grubu Bürosunda” çalışacakların belirlenmesi için 

izlenecek aynı yolla kurulması5 ve Anlaşmadaki netleşememiş konuların bu grup 

tarafından çalışılarak Paris Anlaşması ilk Taraflar Konferansı’na karar alınması amaçlı 

taslaklar hazırlaması konusunda görevlendirilmiştir. Anlaşma içerisindeki 

belirsizlikler bu çalışma grubunun diğer çalışma grupları, teknik komiteler ile 

koordinasyonlu bir şekilde hazırlayacağı karar taslakları ile giderilecektir.  

Öncelikle anlaşmanın tamamında sürdürülebilir kalkınma kavramına vurgu yapıldığını 

ve hatta emisyon azaltım sürecinde sürdürülebilir kalkınmanın geliştirilmesinin talep 

edildiği görülmektedir (Bkz: Madde 6, 7, 10). 

Anlaşmanın içerisinde diğer dikkat çekici konu ise, Madde 6’nın 8. Fıkrasında 

bütüncül ve dengeli piyasa dışı yaklaşımların da sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğu 

ortadan kaldırma kapsamında kapasite artırımı, teknoloji transferi, adaptasyon vb. 

konularda değerlendirilmesi gerektiğinin kabul edilmesidir. Piyasa dışı yaklaşımların 

da bir araç olması gerektiği vurgulanmaktadır.  

Piyasa dışı yaklaşımlardan kasıt ülkeler tarafından uygulanacak olan vergilendirme 

gibi mekanizmalardır. Bu düzenlemenin özellikle kapitalizm eleştirisi yapan 

Amerikamız Halklarının Bolivarcı İttifakı6  ülkelerinin talepleri doğrultusunda 

yapıldığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla, piyasa yaklaşımları dışında da düzenlemelerle 

sera gazı emisyonlarının azaltılabileceği düşüncesi Paris Anlaşması’nda kısmen de 

olsa ifade edilmiştir.   

                                                 

5COP – 18, 2. kararı 
6 ALBA ülkeleri :Venezuela, Bolivya, Nikaragua, Küba ve Ekvator 
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Karar metninin ikinci başlığında ise Niyet Edilen Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkı 

(INDC- Intended Nationally Detormind Contrubution) bilgileri yer almaktadır. Paris 

öncesinde bu konuda bildirimde bulunmayan ülkelerin COP-22 öncesinde bildirimde 

bulunmaları gerektiği vurgulanmıştır. Bu başlıkta aslında Paris Zirvesi’ne katılan 

ülkelerin beyan edilen ulusal katkıların değerlendirdiği ve yeterli bulmadığı 17. 

Kararda açıkça vurgulanmıştır. 17. ve 21. kararda aşağıdaki tespitler yapılmıştır (Paris 

Anlaşması, 2015): 

Karar 17; 2025-2030 yıllarına dair ülkeler tarafından verilen sera gazı emisyonlarının 

düşürülmesine yönelik ulusal katkılar incelendiğinde, 2 oC hedefli senaryonun 

gerçekleştirilemeyeceği, bu katkılarla 2030 yılında 55 gigaton düzeyinde sera gazı 

miktarına ulaşılacağı ve miktarın hedeflenen en fazla 2 oC’lik sıcaklık artışını aştığını, 

bu nedenle toplam sera gazı miktarının 2030 yılında 40 gigatona düşürülmesi gerektiği 

ancak bu şekilde sanayi devrimi öncesi sıcaklıktan en fazla 2 oC sıcaklık artışının 

olabileceği bu nedenle de 1.5 oC’lik hedefin başarılabilmesi için ülkelerin çok daha 

fazla çaba harcaması gerektiği karara bağlanmıştır.   

Karar 21’de, 2018 yılı içerisinde, IPCC’nin sanayi devrimi öncesi dünya sıcaklığının 

1.5 0C üzerinde yaşanacak bir sıcaklık artışının etkilerine dair özel bir rapor 

hazırlaması istenmiştir.  

Özetle, Paris Zirvesi’nden çıkan anlaşmada aslında gerçekçiliği dahi şüpheli olan 

ulusal beyanların hedeflenen bırakın 1.5 0C’lik niyet sınırını 2 0C’lik sınırı dahi 

sağlanamayacağını ve çok daha fazla çaba harcanması gerektiği vurgulamaktadır. 

Bu önemli tespit dünya ve iklim değişikliğine karşı mücadele süreci için oldukça 

kritiktir. Tespitin doğrulu ve sorunu dert edici yaklaşımının yanında 1.5 0C’nin 
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aşılmaması için belirlenmesi gereken seragazı emisyon miktarı ve etkilerine dair bir 

raporun IPCC’nin 2018 yılında hazırlamasını beklemek 2020 yılında devreye girmesi 

planlanan bir anlaşmanın soruna çözüm üretmekte önemli zafiyetler yaratabileceğini 

de kabul etmek gerekir. Öyle ki, özellikle gelişmekte olan ülkelerin sera gazı 

emisyonları gittikçe artarken, raporun durumun kritikliğini ortaya koymasının 

ardından nasıl acil önlemler alınabileceği önemli bir soru işaretidir. Raporun 

sonucunda çıkması beklenen kötü senaryolar iki yıllık bir gecikme nedeniyle daha da 

olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu anlamda, Anlaşma’nın riski yönetme konusunda 

sıkıntı yaşadığı söylenebilir.  

Ek olarak, yukarda belirtilen COP-21’in 17. ve 21. Kararlarının; 1982 yılında BM 

Genel Kurulu’nun Doğa Şartları müzakerelerinde dile getirilen, 1992 yılında yapılan 

Rio Zirvesi’nin sonuç bildirgesi Gündem 21’de yer alan ve BMİDÇS’de ilkeler 

arasında bulunan “ihtiyatlık” ilkesine uygun olmadığı görülmektedir (IPCC, 2015b). 

İhtiyatlık ilkesine göre bilimsel verilerin yetersizliğinin çevrenin korunması için 

alınması gereken tedbirleri engellememelidir. Kararda açıkça çevresel sorun olduğu 

görülmekte ve harekete geçilmesi için ilkenin ihlaliyle bilimsel veri bekleme yoluna 

gidilmektedir. 

Anlaşma’nın sıcaklığın sınırlandırılması konusundaki 2 oC ve 1.5 oC tartışması ve ilke 

belirleme çabasının yanında en önemli diğer bir hedef ise Madde 4’e konulmuştur. Bu 

kapsamda, iklim adaleti, sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğun kaldırılması 

çabalarını kapsayarak 21. yüzyılın ikinci yarısında sera gazı kaynaklarından çıkan sera 

gazları ile sera gazı yutak alanlarının kapasitelerinin dengelenmesi amacıyla hızlı bir 

şekilde sera gazı azaltımının başlanması vurgusu yapılmaktadır. Özetle, 2050 yılında, 
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sera gazı miktarı ile sera gazını tutan yutak alanların (okyanuslar, sera gazı tutma 

teknoloji ve yöntemleri vb.) eşit olması hedeflenmiştir (Paris Anlaşması, 2015). 

Bu madde ile 2050 yılında dünyada bulunan sera gazı yutaklarının tuttuğu sera gazı 

miktarı ile atmosfere salınan sera gazı miktarının eşit olması hedeflenmiştir. Bu hedefe 

ulaşılabilmesi için hiç kuşkusuz yeni çevreci teknolojilerin geliştirilmesi ve karbon 

yutağı olan ormanların arttırılması gerekecektir. Uzlaşılan ifade sera gazlarının 

azaltılmasını zorlayıcı olmamakla ve bu dengenin nasıl kurulacağına dair soru 

işaretleri oluşturmakla eleştirilebilir. Ancak bir niyet belirtme açısından uluslararası 

alanda önemli bir hedef olduğunu söylenebilir. Ülkelerin bu konuda politika 

geliştirmeleri ve uygulamaları gerekliliğini sağlamak açısından da bağlayıcı bir hedef 

olabilir.  

Anlaşmayı Etkin Kılacak Kararlar başlığında ise Paris Anlaşması’nın yürürlüğe 

gireceği 2020 yılından sonra yapılacak ilk Paris Anlaşmasını İmzalayan Taraflar 

Konferansı’ndan 9- 12 ay önce INDC’lerin yenilenerek sekreteryaya iletilmesi ve 

INDC’lerin beş yılda bir yenilenmesine karar verilmiştir. Paris Anlaşması Geçici 

Çalışma Grubu’nun ise ilk Paris Anlaşması Taraflar Konferansında görüşülerek karara 

bağlanmak üzere, INDC’lerin netlik, şeffaflık ve anlaşılabilirliğini sağlamak için 

kuralları belirlemesine karar verilmiştir.  

Bu maddenin yazılmasının temel sebebi Paris Anlaşması öncesinde ülkeler tarafından 

alelacele hazırlanan ve içerisinde çelişkileri ve bilgi eksikliklerini barındıran 

INDC’lerin varlığıdır. Bu düzenleme ile INDC’lerin sistematiğe ve bir standarda 

oturtulması hedeflenmiştir. Belirsizliklerin giderilmesi adına yapılacak en önemli 

çalışmalardandır. 
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Karar metninin 31. Maddesinde ise Paris Anlaşması’nda detaylandırılması gereken 

bazı konular sıralanarak detaylandırmanın Paris Anlaşması ilk taraflar konferansında 

yapılacağı belirtilmiştir. Bu konular; ülkelerin insan kaynaklı emisyonun azaltılmasına 

dair yöntem ve uygulamalara dair sorumluluklarının tanımlanması, ülkeler tarafından 

iletilen INDC’lerin uygulanmasının güvenceye alınması, bütün karbondioksit emisyon 

kaynaklarının ve yutaklarının kapsanması ve kapsananların kapsamdan 

çıkartılmaması, hesaplama dışına çıkartılan emisyon kaynakları ve yutaklarına dair 

detaylı açıklama yapılması olarak sıralanmıştır.  

Tarafların, 2050 yılını kapsayacak şekilde düşük seragazı emisyonlu büyüme 

stratejilerinin de sekreteryaya sunmaları ve BMİDÇŞ internet sitesinde yayınlanması 

ön görülmüştür.  

Kapitalist üretim – tüketim ilişkisinin tabiri caizse sebep olduğu krizleri fırsata 

çevirme becerisinin yansıması olan ve Kyoto Protokolü’nde desteklenen emisyon 

ticareti de Paris Anlaşması’nda genişletilerek yer almıştır. Düzenleme bir mekanizma 

olarak belirlenmiştir. Zirvenin 37, 38 ve 39. Kararları ile Anlaşma’nın 6. Maddesi’nde 

geniş kapsamlı bir uluslararası emisyon ticareti iklim değişikliğine çözüm sürecinde 

bir mekanizma olarak tanımlanmıştır.  

Detayları, kuralları ve uygulama biçimine dair kararlar Paris Anlaşması ilk Taraflar 

Konferansı’nda alınacak kararlarla belirlenecektir. Bilim Teknolojik Danışmanlık 

Yardımcı Organı bu mekanizmanın uygulanması için gerekli olan kararların alınması 

için ön çalışma yapacaktır.  

Bilimsel ve Teknolojik Danışmanlık Yardımcı Organı’nın ülkelerin yapacakları 

kaynak başına oluşan emisyon ve karbon yutağı tarafından azaltılan emisyona dair 
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hesaplamalar için kullanılacak yöntem ve kurallar belirlemesi ve Paris Anlaşması ilk 

taraflar konferansında bu yöntem ve kuralları paylaşması istenmiştir. Dolayısıyla 

ülkeler arası ortak yöntem oluşacak ve hesaplamalarda şeffaflık ve doğruluk 

arttırılabilecektir.   

Aslında noktasal bazlı hesaplamalar konusunda gerek uluslararası standartlar gerekse 

ülke mevzuatları – Türkiye’de dahil – bulunmaktadır. Bu konudaki detaylara Paris 

Anlaşması’ndaki mekanizmaları aktarırken açıklanacaktır. Ancak şunu belirtmekte 

yarar var, BMİDÇS ile geliştirilen ve Kyoto Protokolü’nün sonucu olan karbon 

borsaları ile detaylandırılan hesaplama kuralları hiç kuşkusuz yeni kurallar için bir 

zemin oluşturacaktır. 

İklim değişikliğine uyum kapsamında yapılması gerekenler de Anlaşma içerisinde 

Uyum başlığında yer almıştır. 2 0C altı ve/veya 1.5 0C’lik sıcaklık değişiminden 

kaynaklı etkilere maruz kalan gelişmekte olan ülkelerin nasıl destekleneceği ve uyum 

ve sağlanacak desteğin uygunluğunun değerlendirilmesi için Uyum Komitesi, En Az 

Gelişmiş Ülkeler Uzman Grubunun Finans Daimî Komitesi ve ilgili diğer kurum ve 

kuruluşların katılımı ile metodolojinin belirlenerek Paris Anlaşması Taraflar 

Konferansına sunulması istenmiştir.  

Uyum başlığı altında COP 16’da alınan 1. Karar ve COP 17’deki 5. Karar7 kapsamında 

olan ulusal uyum planlarının ve bu doğrultuda kendileri tarafından uygulanacak 

                                                 

7 Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğine uyum planı hazırlamaları ve paylaşmaları 

ile ilgili.  
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politikalar, projeler ve programların hazırlanması amacıyla Yeşil İklim Fonu’nun 

kullanımının hızlandırılması talep edilmiştir.  

Katar’ın Doha şehrinde yapılan 18. Taraflar Konferansında ilk defa uluslararası 

müzakerelere eklenen Kayıp ve Zararlar konusu da anlaşmada 8. maddede yerini 

almıştır. Anlaşmada Varşova’daki 19. toplantıda bu konuda oluşturulan Varşova 

Uluslararası Mekanizması Yürütme Kurulu’ndan tarafların risk yönetim stratejilerini 

oluşturmalarında yardımcı olmak üzere sigorta ve risk konusunda bilgi aktarımlarının 

yapılacağı bilgi takas odasının oluşturulması ve iklim değişikliğinin etkilerini 

azaltmayı hedefleyen diğer ilgili bütün çalışma gruplarını da tamamlayacak bir çalışma 

kolu oluşturulması talep edilmiştir. Bu faaliyetlerini de yıllık olarak raporlaması 

istenmiştir. Madde 8’in borç ve tazminatla ilgili olmadığı da anlaşmanın açıklama 

metninde yerini almıştır. Bu ifadenin iklim değişikliğinden sorumlu gelişmiş ülkelerin 

talebi doğrultusunda konulduğu ve az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin iklim 

değişikliğinden kaynaklı kayıp ve zararlarının gelişmiş ülkelerden borç ve tazminatla 

karşılanmasının önünü kesmek için yazıldığı söylenebilir.  

Anlaşmanın 2. Maddesinde belirtilen hedeflere8 gelişmekte olan ülkelerin ulaşabilmesi 

için uygulayacakları politikalar, stratejiler, düzenlemeler ve uygulama planları için 

finansal destek sağlanmasına karar vermiştir. Bu kapsamda 2025 yılından önce de 

gelişmekte olan ülkelerin kullanması amacıyla, gelişmiş ülkeler tarafından 100 milyar 

dolar taban olacak şekilde COP’lardaki tartışmalar üzerinden öncelikler ve ihtiyaçlar 

                                                 

8İklim değişikliği sorununa sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğun ortadan kaldırılması hedefiyle, 

dünya ortalama sıcaklık artışının endüstriyelleşme öncesine göre 2 0C’nin altında tutmak ve 1.5 0C  ile 

sınırlandırmak için çaba harcamak, gıda üretimini riske atmayacak şekilde iklim değişikliğinin olumsuz 

etkilerine uyum sağlama yeteneklerinin arttırılması ve sera gazı düşük kalkınmanın sağlanması ve düşük 

emisyonlu, iklim değişikliğine dirençli büyümeyle uyumlu finansal akışı sağlamak.  
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doğrultusunda arttırılabilecek bir kolektif bütçenin oluşturulmasına karar verilmiştir. 

Ancak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin nasıl tanımlandığı ve hangi ülkenin ne 

kadar finansal destekte bulunacağı açıklığa kavuşturulmamıştır.  

Ormanların yok edilmesinden kaynaklı azaltılamayan emisyonların azaltılması için 

Yeşil İklim Fonu veya herhangi bir kaynaktan gelecek desteğin COP’ların kararları 

doğrultusunda yönetilmesini teşvik etme kararı almıştır.  

Anlaşmada, Ormansızlaşmanın önemine ve yutak kapasitesine ayrı bir vurgu yapılmış 

ve finansal destek sağlanacağı belirtilmiştir.  

Farklı finans kaynaklarının ortak hedefle birlikte yönetilmesi karara bağlanmıştır. Özel 

İklim Değişikliği Fonu, Yeşil İklim Fonu, En Az Gelişmiş Ülkeler Fonu ve Küresel 

Çevre Fonu’nun bu anlaşmanın amaçlarına hizmet etmelerine karar verilmiştir. Yani 

bu fonların tamamı artık Paris Anlaşması’nda belirtilen kararların uygulanması için 

kullanılacaktır.  

Teknoloji geliştirme ve transferi başlığında ise, Teknoloji Yürütme Komitesi ile İklim 

Teknolojisi Merkezinin ve Ağının Teknoloji araştırması, geliştirmesi ve gösterimi ve 

iç kaynaklı kapasitelerin ve teknolojilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi görevlerini 

de yerine getirmesine karar verilmiştir.  

Anlaşmada dikkat çekici olan bir yaklaşım ise açık olduğu düşünülen konuların 

Anlaşma kapsamında oluşturulan organların çalışmaları ile tamamlanması için 

görevlendirme yapılmasıdır. Örneğin, COP-22’de Anlaşma’nın 10. Maddesi 4. 

Fıkrasında belirtilen teknoloji çerçevesinin ayrıntılı hale getirilmesi, teknoloji 

gereksinimlerinin değerlendirilmesi, teknoloji değerlendirmelerinin sonuçlarının 

uygulanması için mali ve teknik desteğin oluşturulması, transfer edilmeye hazır 



76 

 

teknolojilerin değerlendirilmesi gibi konular hakkında görüş oluşturmak adına 

perspektif sunulması için Teknoloji Yürütme Komitesinin ve İklim Teknolojisi 

Merkezinin ve Ağının Mayıs 2016’da toplantı yapmasına karar verilmiştir.  

Teknoloji transferine dair yapılacak çalışmalar hakkında da değerlendirme raporu 

hazırlanması kararı alınmıştır. Bu değerlendirmenin biçimine de Kasım 2019’daki 

COP-25’de karar verilmesi talep edilmiştir.  

Bu örnekte de görüleceği üzere, birçok alana, maddeye, önceki toplantı kararına atıf 

yapılarak, gelecekteki toplantılarda görüşülmesi ve karara bağlanması gereken konular 

da anlaşmada belirlenmiştir.  

Anlaşmada yer alan bir diğer başlıkta Kapasite Geliştirmedir. Paris Kapasite 

Geliştirme Komitesinin kurulmasına ve bu komiteye, gelişmekte olan ülkelerin 

kapasite gelişimi ihtiyaçlarının Anlaşma kapsamında tespiti, devam eden kapasite 

geliştirme faaliyetlerinin eksikliklerinin tespit edilmesi, 2016 – 2020 yıllarını 

kapsayacak şekilde; kapasite geliştirme konusundaki işbirliklerinin nasıl 

arttırılacağının değerlendirilmesi, kapasite geliştirme uygulaması için yöntemin 

belirlenmesi, küresel ve ulusal iş birliklerinin geliştirilmesi, gelişmekte olan ülkelerin 

zamanla ve mekanla nasıl kapasite geliştirme faaliyetini yapacağı ve sürdüreceği, 

internet tabanlı kapasite geliştirme portalının geliştirilmesi ve sürdürülmesi için 

sekretaryaya destek sağlanması konularında bir çalışma planı hazırlaması görevi 

verilmiştir. Aynı zamanda komitenin aylık olarak faaliyet rapor hazırlaması ve bir 

sonraki taraflar konferansına denk gelen yardımcı organlar toplantısında hazır 

bulundurma istenmiştir.  
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Eylem ve Desteğin Şeffaflığı başlığında talep etmeleri durumunda gelişmekte olan 

ülkelerin şeffaflık konusunda kapasitelerinin arttırılması için Şeffaflık için Kapasite 

Geliştirme Girişiminin kurulmasına karar verilmiştir. Bu konudaki detaylı 

düzenlemelerin (usuller, yönlendirmeler vb.) ise Paris Anlaşması Geçici Çalışma 

Grubu tarafından 2018’e kadar belirlenmesi ve sonraki ilk taraflar konferansında 

karara bağlanması talep edilmiştir. Kapasitenin arttırılması için araç, eğitim 

sağlanması ve ulusal kurumların bu konuda güçlendirilmesi ön görülmüştür. Kapasite 

Geliştirme Girişiminin maddi kaynağının ise GEF (Küresel Çevre Fonu) tarafından, 

fonun altıncı ve sonraki yenilenmelerinde sağlanması talep edilmiştir.  

Anlaşma kapsamında, bütün tarafların emisyon bildirimleri doğrultusunda küresel 

envanter hazırlanmasına, ilk envanterin 2023 yılında tamamlanmasına ve 5 yıllık 

periyodlarla güncellenmesine ve bu konudaki girdilerin ne olması gerektiğine dair 

çalışmanın ise Paris Anlaşması Geçici Çalışma Grubu tarafından yapılarak ilk taraflar 

konferansına sunulmasına karar verilmiştir.  

Uygulamanın ve Kurallara Uyumunu Kolaylaştırılması başlığında ise, anlaşmanın 

uygulamasını kolaylaştırmak amacıyla bir komitenin kurulması ve bu komitenin 

ülkelerin ve cinsiyetlerin adil dağılacağı (gelişmekte olan ülkeler, ada ülkeleri vb. de 

kapsayarak ve bölgeleri de göz önüne alarak) 12 üyeden oluşturulmasına karar 

verilmiştir. Bu üyelerin sosyo-ekonomik, bilimsel ve teknik olarak yeterliliği de 

olacaktır. Komitenin çalışma usul ve esasları Paris Anlaşması Geçici Çalışma Grubu 

tarafından belirlenecek ve Paris Anlaşması ilk Taraflar Konferansında karara 

bağlanacaktır.  



78 

 

Anlaşma’nın Kyoto Protokolü’nün bitiş yılı olan 2020’de devreye girmesinden önce, 

teknik konularda oluşacak bilgi ihtiyacın karşılanması için Teknoloji Yürütme 

Komitesinin ve İklim Teknolojisi Merkezinin ve Ağının kullanılabileceği 

belirtilmiştir.  

Toplantıda alınan diğer önemli karar ise 2016 – 2020 yılları anlaşmaya uyuma dair bir 

teknik incelemenin Uygulama için Yardımcı Organ ve Bilimsel ve Teknolojik 

Danışma için Yardımcı Organ tarafından ortaklaşa organize edilmesine ve sürecin 

Uyum Komitesi tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.  
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V. BÖLÜM: TÜRKİYE'DEKİ MEVCUT DURUMUN PARİS 

ANLAŞMASI İLE KARŞILAŞTIRMALI OKUMASI 

Kyoto Protokolü 2009 yılında Türkiye tarafından kabul edilmiş ve taraf olunmuştur. 

Protokolün 2020 yılına kadar uzatılması Doha’da gerçekleştirilen COP’da 

onaylanmıştır. Ancak Türkiye bu değişikliği henüz kabul etmemiştir. Doha 

değişikliklerinin kabul edilmesine dair kanun tasarısı hükümet tarafından TBMM’ye, 

24. Dönemi içinde ve 2013 yılında iletilmiş ancak süreç tamamlanmadığı için karar 

alınamamıştır. Paris Anlaşması’nın kararları arasında beşinci başlıkta 2020 öncesi 

iklim değişikliği karşıtı faaliyetler için Doha değişikliğinin kabul edilmesi şartı 

getirilmiştir. Dolayısıyla TBMM’nin Paris Anlaşması’nı kabulü ile birlikte Doha 

değişiklikleri de kabul edilebilecektir.  

Türkiye, 7. Taraflar Konferansında (COP – 2011) BMİDÇS’nin Ek-2 listesinden 

çıkarıldıktan sonra BMİDÇS’ye 2004 ve Kyoto Protokolü’ne 2009 yılında taraf 

olmuştur. Bu kapsamda ilk Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi 2010 yılında 

hazırlanmış; Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planını ve İklim Değişikliğine Uyum 

Stratejisi ve Eylem Planı 2011 yayınlanmıştır. 

Türkiye, BMİDÇS’ye taraf olmasının ardından ilk ulusal bildirimini 2007 yılında 

gerçekleştirmiştir. İkinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci bildirimlerin bir arada 2013 

yılında yapılmasının ardından 2016 yılında 6. Ulusal Bildirim BM İklim Değişikliği 

Sekreteryası’na iletilmiştir. Mart 2016’da yayımlanan altıncı ve son bildirim, 2013 

Yılı Yatırım Programı kapsamında desteklenen ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 

Araştırma Kurumu- Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK MAM) tarafından 
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gerçekleştirilen “İklim Değişikliği Ulusal Bildirimlerinin Hazırlanması Projesi” 

dahilinde oluşturulmuştur.  

Ulusal Bildirim içerisinde Türkiye’nin mevcut durumu, enerji ve elektrik üretimine 

dair bilgiler, ekonomik gelişimi, oluşturduğu sera gazı miktarı, sera gazlarına dair 

detaylı bilgiler, sera gazı ve yutak envanteri, alınması ön görülen önlemler ve politika, 

sera gazı azaltım hedefi ve geleceğe yönelik projeksiyonu, etki, etkilenebilirlik ve 

uyum, finansman kaynakları ve teknoloji transferi, eğitim, öğretim ve kamuoyunun 

bilinçlendirilmesi yer almaktadır.  

5.1. Türkiye’nin Sera Gazı Envanteri  

Sera gazı kaynakları ülkemizde de çeşitlilik göstermektedir. Gelişmiş ülkelerde sera 

gazı kaynakları arasında sanayi ve enerji üretimi yer alırken, gelişmekte olan ülkelerde 

ulaşım, ormansızlaşma gibi konular da sera gazı kaynağı olarak ön plana çıkmaktadır.  

Türkiye’de de benzer bir durum görülmektedir. Arazi Kullanımı, Arazi Kullanımı 

Değişiklik ve Ormancılık (AKAKDO) sera gazı yutak alanları olarak ifade 

edilmektedir. AKAKDO, Atmosferde yer alan sera gazı miktarını azaltan doğal 

alanlardır. Sera gazı envanterinde kütle – denge hesabı üzerinden yapılan 

hesaplamalarda AKAKDO eksi değer olarak kullanılmaktadır.   

6. Ulusal Bildirim raporuna göre; Türkiye’nin 2013 yılı toplam sera gazı emisyonu 

karbondioksit eşdeğeri cinsinden 459.10 Mton’dur (AKAKDO hariç). Toplam 

emisyonların %67,8’i enerji, %15,7’si endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, %10,8’i 

tarımsal faaliyetler ve %5,7si atık sektöründen kaynaklanmaktadır. Enerji sektörü 

kaynaklı sera gazı emisyonlarının çok büyük çoğunluğu fosil kaynaklı yakıtların 

yanmasından olup toplam sera gazlarının %24,8’i enerji sanayi, %15’i ulaştırma, 
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%13,6’sı sanayi sektörü ve %12,8’i konut, hizmetler ve tarım/ormancılık/balıkçılık alt 

sektörlerinde yakıtların yanmasından kaynaklanmaktadır (Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, 2016c). 

Sera gazı emisyonu miktarında diğer ülkeler ile karşılaştırma yapılabilmesi adına kişi 

başına düşen sera gazı hesabı da kullanılabilir. OECD ülkelerinin 2012 yılındaki kişi 

başına düşen ortalama sera gazı miktarı 12,47 ton CO2-eşd. /kişi, dünya ortalaması ise 

4,88 ton CO2-eşd. /kişi ’dir. Türkiye’de bu oran ise 1990 yılında 3,96 ton CO2-eşd. 

iken 2013 yılında 6,04 ton CO2-eşd. olarak hesaplanmıştır. Türkiye ormanlarında 7,65 

Mton (28,01 Mton CO2-eşd) olan yıllık net karbon birikimi, 2013 yılında 13,94 Mton’a 

(51,10 Mton CO2-eşd) yükselmiştir (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2016c). 

Tablo 3 Alt Sektörlerle Birlikte AKAKDO Miktarı (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2016c) 

 

Tablo 3’de de detaylı olarak belirtildiği üzere, Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım 

Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO) sera gazı tutma kapasitesi 2013 yılı için 58.70 

Mton CO2-eşd. değerine ulaşmıştır. Bu değer 1990 yılına göre yaklaşık %95 oranında 

artmıştır.  Türkiye’nin tutulan sera gazı miktarı da yani AKAKDO da hesaba 
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katıldığında, atmosferde 400.40 Mton CO2-eşd. sera gazı artışına neden olduğu 

söylenebilir (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2016c). 

Türkiye’nin yutak alan ile tutabildiği sera gazı miktarı toplam sera gazı miktarımızın 

%12,8’ine karşılık gelmektedir. Paris Anlaşması’nda yer alan 2050 yılı itibari ile 

atmosfere verilen sera gazı emisyon miktarı ile yutak alan miktarının eşit olması hedefi 

için Türkiye’nin sera gazı tutan yutak alan kapasitesini hızlı bir şekilde arttırması 

gerektiği görülmektedir. 

Tablo 3’de de görüldüğü üzere, orman alanlar %87,05 ile 51095.10 Gg CO2-eşd. ile 

en büyük yutak alan niteliğindedir. Bu alanları toplam AKAKDO’nun %12,79’una 

karşılık gelen 7509.27 Gg CO2-eşd. ile hasat edilen odun ürünleri izlemektedir. 

Sırasıyla, ekili alanlar, çayır ve mera alanları, yerleşim alanları, %0,23, %0,9, %0,97 

şeklinde takip etmektedir. Sulak alanlara dair ise herhangi bir veri bulunmamaktadır. 

Sera gazlarının %30 oranında okyanuslarda tutulduğu bilinmektedir (IPCC, 2015). Bu 

nedenle sulak alanlarda da sera gazlarının yoğun bir şekilde tutulduğunu unutmamak 

gerekir. 6. Ulusal Bildirimde bu konuda herhangi bir verinin olmamasının önemli 

eksiklik olduğunu söylenebilir. 
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Grafik 3 Sektörel Sera Gazı Emisyonlarının Zamana Bağlı Değişimi (6. Ulusal Bildirim) (Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, 2016c) 

Grafik 3’te, 1990 yılından 2013 yılına kadar sektörel olarak sera gazı miktarlarındaki 

değişim görülmektedir. Artış ve azalış olan dönemlerde sektörel olarak paralellik 

dikkat çekicidir. Bütün sektörlerde aynı anda artış ve aynı anda azalış yaşanmaktadır. 

Oransal olarak endüstriyel işlemlerde ve enerji üretiminden kaynaklı sera gazı 

miktarlarında daha fazla artış olduğu görülmektedir. Özellikle özelleştirmelerin arttığı 

2005 yılı sonrasında enerji ve sanayi kaynaklı emisyonda ivmelenme olduğu 

görülmüştür. Uluslararası alanda ve Türkiye’de yaşanan ekonomik krizlerde de sera 

gazı miktarlarında ciddi azalmalar tespit edilmiştir. Örneğin 1999 – 2001 yılları 

arasında emisyonlar ani bir şekilde azalmıştır. 2012 yılından sonra da ekonomik 

göstergelere de paralel olarak emisyonlarda azalma görülmüştür. Bu nedenle sera gazı 

emisyonlarının ekonomik koşullara doğrudan bağlı olduğu söylenebilir.  
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Grafik 4 Toplam Emisyonların Sera Gazı Türlerine Göre Payları (AKAKDO Dahil) (Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, 2016c) 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan 6. Ulusal Bildirim Raporu’nda 

belirtilen Grafik 4’e göre; 1990 – 2013 yılları arasında CO2 miktarında ciddi bir artış 

olduğu görülmektedir. Florlu sera gazlarının ise 2000 yılından sonra grafikte yer 

bulduğunu söyleyebilir. Soğutma ve iklimlendirme sektörünün gelişimi ile florlu sera 

gazlarının tespiti ve ölçümü artmıştır.  

COP-19 ve COP-20’de alınan kararlar gereği BMİDÇS’nin 2. Maddesindeki hedefi 

sağlayabilmek amacıyla ülkeler niyet edilen ulusal katkısını 30 Eylül 2015 tarihine 

kadar BMİDÇS’nin sekretaryasına sunmak zorundadır. Türkiye de bu beyanı 

gerçekleştirmiştir.  

Beyan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Kurumu arasında imzalanan protokolle “İklim Değişikliği ve Ulusal Bildirimlerin 

Hazırlanması Projesi” kapsamında hazırlanmıştır. Proje kapsamında ulusal ve 

uluslararası çeşitli bilgisayar modelleri kullanılmıştır (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 

2016c). 
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Paris Zirvesi’nde alınan kararlar ve Anlaşması’nın içeriğinde yer alan “azaltım” 

başlığına dair çalışmalara yönelik Türkiye’de faaliyetler zirve öncesinde başlamıştır. 

30 Eylül 2015 tarihinde Türkiye’nin sunduğu Niyet Edilen Ulusal Olarak Belirlenmiş 

Katkı (INDC) da Türkiye’nin Paris Anlaşması’nın azaltım hedeflerine dair ulusal 

politikalar ortaya konulmuştur. Aynı şekilde 6. Ulusal Bildirimde de bu konuda 

politikalar ortaya konmuştur.  

Enerji tüketimi, enerji üretim biçimleri, sanayinin gelişimi, tarımın yapılanması, 

Türkiye’nin ekonomisindeki gelişmeler gibi birçok konuda geçmiş yıllardan elde 

edilen deneyimlere göre ön görüler oluşturulmuş ve bu ön görüler üzerinden sera gazı 

emisyonlarının çıkışı hesaplanmıştır. Bu kapsamda, yapılacak çeşitli önleyici 

faaliyetlerle Türkiye’nin 2030 yılında oluşturacağı sera gazı miktarından %21 

oranında (1.174.780,6 Kton CO2-eşd.’den 928.987,2 Kton CO2-eşd. e) azaltılacağı 

beyan edilmiştir (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2015). 

Yapılan projeksiyon çalışmasında nüfusun 2020 yılında 82.076.000, 2025 yılında 

85.569.000 ve 2030 yılında 88.427.000 olması ön görülmektedir. Gayrisafi Yurtiçi 

Hasılanın (GSYH) artış hızı ise 2020 yılında %4,15 iken 2025 yılında %4,25 ve 2030 

yılında ise %4,12 olacağı ön görülmektedir. TÜİK’in 2014 Ulusal Envanter Raporu, 

kurumların ve uluslararası kuruluşların rehber dokümanları ve çalışmaları göz önünde 

bulundurularak veriler oluşturulmuştur (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2016c). 

2020 ve 2030 yılı sera gazı miktarı hesaplanırken karar verilen ön görüler arasında 

Türkiye Cumhuriyeti’nin 30 Eylül 2015 tarihinde BM’ye sunduğu Niyet Edilen Ulusal 

Olarak Belirlenmiş Katkı (INDC) belgesinde belirtilen Türkiye’nin yıllık enerji 
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ihtiyacının %6-7 civarında olduğu da bulunmaktadır (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 

2015). 

Tablo 4 Azaltım Önlemi Olmadan Sera Gazı ve Yutak Projeksiyonu (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2016c). 

 

Tablo 4’de özetlendiği üzere; 1990 – 2012 yılları arasındaki mevcut veriler de 

kullanılarak önlem alınmadan sera gazı miktarının 2020 ve 2030 yıllarında ne seviyede 

olacağı tahmin edilmiştir. Bu tahmine göre, ulaşım sektörünü de kapsayan enerji 

sektöründe neredeyse 3 kata yakın bir artışın olacağı ön görülmüştür. Tablo 5’de ise 

önlem alınması durumundaki senaryo ortaya konmuştur. 

Tablo 5 Azaltım Önlemi Alınarak Yapılan Sera gazı ve Yutak Projeksiyonu (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 

2016c). 
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Alınacak önlemlerle 2030 yılında %21 oranında sera gazı azaltımı sağlanacağını beyan 

edilmiş (Bkz. Grafik 5) olmakla birlikte sektörel olarak azaltımda oransal farklılıklar 

yer almaktadır. Örneğin enerji sektöründe %21- %22 arasında azaltım ön görülürken, 

endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı ve tarımsal faaliyetlerde herhangi bir azaltım 

olması planlanmamıştır. Yutak olan AKAKDO da artış olacağı ön görülmüştür. Yine 

enerjide olduğu gibi atık sektöründen kaynaklı emisyonlarda azalma olması 

hedeflenmiştir. Emisyonların %21 oranında azaltılması amacıyla farklı alanlarda 

önlemlerin alınacağı beyan edilmiştir. Bu alanlar; enerji, sanayi, ulaştırma, binalar ve 

kentsel dönüşüm, atık, tarım ve yutak alanlar olarak sınıflandırılmış ve bu alanlarda 

yapılacak uygulamalar belirtilmiştir.  

Önlem senaryoları arasında; enerji alanında 2030 yılında güneşten ve rüzgardan elde 

edilen elektriğin sırasıyla 10 GW ve 16 GW’a ulaşması, mümkün olduğunca ülkedeki 

hidroenerji potansiyelinin değerlendirilmesi, 1 adet nükleer enerji santralinin devreye 

sokulması, elektrik kayıp kaçaklarının %15 sınırına indirilmesi, kamu tarafından 

yönetilen elektrik santrallerinin revizyonunun sağlanması, elektrik üretim sürecinde 

kojenerasyon ve mikrokojenarsyon yönetmelerinin ülke genelinde geliştirilmesi ve 

yaygınlaştırılması yer almaktadır (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2015). 

Sanayi alanında ise, enerji yoğunluğunun aza indirilmesi, enerji verimliliğinin sanayi 

alanında hayata geçirilmesi ve bunun için maddi kaynak oluşturulması, atıkların yakıt 

olarak değerlendirilmesi için çalışmaların Enerji Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem 

Planı kapsamında hayata geçirilmesi yer almaktadır (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 

2015). 
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Ulaştırma alanında, yolcu ve mal taşıma yöntemlerinde denizyolunun ve demir 

yolunun daha da yaygınlaştırılması, fosil yakıt yerine başka yakıt türlerinin ve çevreyle 

dost taşıtlarının kullanımının arttırılması, yüksek hızlı trenlerin yeni demir yolu 

projeleri ile arttırılması, şehirlerde raylı taşımacılığın arttırılması, tünel yapımı ile yakıt 

tüketiminin azaltılması, emisyonu fazla olan eski araçların trafikten ayrılması, yeşil 

havalimanlarının, yeşil limanların arttırılması, özet tüketim vergisinin denizyolu 

taşımacılığında (yolcu ve yük) kaldırılması ve oluşturulan 2014-2023 yıllarını 

kapsayan Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji ve Eylem Planının uygulanması ile 

sera gazı azaltımı önlemleri olarak belirtilmiştir (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2015). 

Binalar ve kentsel dönüşüm alanında alınacak önlemler içerisinde; enerji verimliliğine 

sahip konut ve binaların yapılması (Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği 

kapsamında), hali hazırda kullanılan binalarda Enerji Kimlik Belgesi’nin hazırlanması 

ile oluşturdukları sera gazı miktarlarının yıllara göre azaltılması, yeni inşa edilecek 

olan ve hali hazırda kullanılan yapılarda teknolojik tasarım, yapı malzemeleri ve 

yenilenebilir enerji üretiminin teşvik (vergi muafiyeti yada azaltımı, kredi desteği vb.) 

ile birincil enerji kaynaklarının tüketiminin azaltılması, pasif enerji, yeşil yapılar ile 

enerji tasarrufunun sağlanması ve enerjinin üretildiği bölgede tüketilmesinin 

sağlanması olarak belirlenmiştir (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2015). 

Tarım alanında da bir dizi önlem planlanmıştır. Parçalı tarım arazilerinin bir araya 

getirilerek yakıt tüketiminin azaltılması, ıslah çalışmalarının meralarda da yapılması, 

iyi tarım uygulamaları, gübre kullanımının kontrol altına alınması, minimum toprak 

işleme metotlarının desteklenmesi tarım alanındaki önlemler arasın yer almıştır (Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı, 2015). 
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Atık sahalarının önemli bir sera gazı kaynağı olduğu göz önünde bulundurularak bu 

alanda da önlemler belirlenmiştir. Düzenli depolama alanına gönderilen atık 

miktarının azaltılması, geri dönüştürülebilen ve geri kazanılabilen atıkların en geniş 

şekilde geri dönüştürülmesi, geri kazanılması, enerji ihtiyacını gidermek amacıyla 

kullanılması, kompost üretimi, atık depolama sahalarında oluşan metan gazının geri 

kazanılması, sanayi tesislerinden çıkan atıkların başka sanayi tesislerinde hammadde 

olarak değerlendirilmesi yani simbiyoz yaklaşımının yaygınlaştırılması, düzensiz 

depolama alanlarının (vahşi atık sahalarının) yenilenmesi, rehabilite edilmesi bu başlık 

altındaki önlemler arasında yer almaktadır (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2015). 

Oluşan sera gazlarının yutak alanlarda tutulması da beyan içerisinde yer almıştır. Arazi 

bozulumlarının önlenmesi, yutak alanlarının arttırılması, Orman Rehabilitasyon 

Eylem Planı ve Ağaçlandırma Seferberliğinin uygulanması bu başlıktaki önlemler 

arasında yer almıştır (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2015). 

Alınması planlanan önlemlerin bir kısmı ölçülebilir ve hesaplanabilir veriler olsa da 

büyük çoğunluğunun yeterince detaylandırılmadığı ve %21’lik azaltım hedefine kadar 

bir katkısının olacağının ön görülmediği söylenebilir. Örneğin, güneş enerjisi ve 

rüzgâr enerjisinden elektrik elde edilmesine dair hedef oldukça netken, yutak alan 

miktarının, ormanlık alan miktarının veya ağaçlandırma miktarının ne kadar olacağına 

dair bir sayısal hedef konulmamıştır. Ulaştırma alanında da benzer bir durum 

bulunmaktadır. Bu konuda da raylı sistemlerin geliştirilmesine yönelik olarak sayısal 

bir hedef belirtilmemiştir. Hal böyleyken %21 oranında sera gazı azalımınım 

sağlanmasına yönelik önlemlerinin hesaplamaya ne kadar katıldığı soru işaretleri 

arasında yer almaktadır.  
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2030 yılında ülke nüfusunun 88.427.000 ulaşması ön görülmektedir. Türkiye’nin 

beyanındaki azaltım hedefi üzerinden kişi başına oluşan CO2-eşd. Miktarının 2013 

yılındaki 6.04 tondan 2030 yılında 10.5 tona ulaşacağı hesaplanabilir.  Bu durumda 

kişi başına düşen CO2-eşd.’deki artış %74- 75 civarında olmaktadır.  

 

Grafik 5 Türkiye'nin Niyet Edilen Ulusal Katkısı (INDC) (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2015). 

Türkiye’nin Birleşmiş Milletlere sunduğu INDC’ye dair yapılan eleştirel çalışmalarda, 

INDC’nin doğru hesaplamalar üzerinden yapılmadığı ve 2030 yılındaki değerlerin 

zaten yüksek gösterilerek alınacak önlemlerle aslında Grafik 5’te belirtilen %21’lik bir 

sera gazı azalımınım sağlanmayacağı, %21’lik azaltım ile ulaşılacağı belirtilen toplam 

sera gazı hedefine zaten normal koşullarda herhangi bir önlem alınmadan ulaşılacağı 

belirtilmektedir.  

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi ve WWF-Türkiye’nin ortak 

çalışması ile hazırlanan Türkiye İçin Düşük Karbonlu Kalkınma Yolları ve Öncelikleri 
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raporunda Türkiye’nin 2030 yılındaki potansiyel emisyonları da hesaplandı. Rapor 7 

Ekim’de yani Türkiye’nin INDC’sini sunduğu 30 Eylül 2015 tarihinden sekiz gün 

sonra yayımlandı (WWF-Türkiye, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi, 

Stiftung Mercator Girişimi, 2015). 

Hesaplanabilir Genel Denge Modeli’nin9 hesaplamalarda kullanıldığı belirtilmiştir. 

 

Grafik 6 Resmi Politikalar Senaryosu ve Baz Politika Senaryolarına Göre Yıllık Değişiklik (WWF-

Türkiye, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi, Stiftung Mercator Girişimi, 2015). 

                                                 

9 “Enerji-ekonomi-çevre ilişkisi üzerine yapılan modellemelerde çeşitli yaklaşımlar mevcut: (i) yukarıdan aşağıya, 

(ii) aşağıdan yukarıya, (iii) hibrid, (iv) ekonometrik yaklaşımlar. Hesaplanabilir genel denge modellemesi, 

yukarıdan aşağıya yaklaşım çerçevesinde en çok kullanılan modelleme aracı olarak öne çıkar. Model, analize konu 

ülkenin makroekonomik yapısının temsiline, bu sayede de herhangi bir politika değişikliğinin tüm ekonomi 

ölçeğindeki etkilerinin gözlenebilmesine olanak sağlar. Bununla beraber, geçmiş veri üzerine kurulan ve geçmişten 

bugüne uzanan ekonomik yapının devamını öngören bu modelleme yaklaşımı, enerji sektöründeki teknolojik 

gelişim ile değişen maliyetler sonucunda kullanılan kaynaklar arasında meydana gelen kaymayı yansıtmakta zayıf 

kalabilir. Bunun sonucunda, yukarıdan aşağıya modelleme yaklaşımlarının iklim değişikliğiyle mücadelenin 

maliyetini olduğundan daha yüksek gösterme eğiliminde olduğu bilinmektedir.” (WWF-Türkiye, Sabancı 

Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi, Stiftung Mercator Girişimi, 2015).  
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Raporda, resmi politikalar senaryosu GSYH’de yıllık %5’lik bir artışın olması ve 

herhangi bir önlem alınmaması durumuna göre kurgulanmış ve sonuçta 2030 yılında 

Türkiye’nin 1 milyar ton CO2-eşd. Sera gazı emisyonu oluşturacağı tahmin edilmiştir. 

Baz Patika Senaryosu ise ulusal ve uluslararası ekonomide yavaşlama eğilimi de göz 

önünde bulundurularak %3,45 GSYH’de ortalama artış olacağı ön görülerek önlem 

alınmaması halinde 2030 yılında 787 Mton CO2-eşd. Olacağı tahmin edilmiştir 

(WWF-Türkiye, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi, Stiftung Mercator 

Girişimi, 2015). Söz konusu çalışma Grafik 6’da özetlenmiştir. 

Yine raporda Paris Anlaşması’nın küresel ısınmayı 2 oC ile sınırlandırma hedefi için 

Türkiye’nin, karbon vergisi yaklaşımının oluşturularak uygulanması ve toplanacak 

karbon vergilerinin yenilenebilir enerji üretimi ve enerji verimliliği için kaynak olarak 

değerlendirilmesi önerilmiştir (WWF-Türkiye, Sabancı Üniversitesi İstanbul 

Politikalar Merkezi, Stiftung Mercator Girişimi, 2015). 

Rapordaki her iki senaryo da Türkiye’nin BM’ye sunduğu Ulusal Niyet Edilen Ulusal 

Olarak Belirlenmiş Katkı belgesinde belirtilen 2030 yılındaki 1 milyar 175 milyon ton 

CO2-eşd. miktarından daha az görünmektedir. Öyle ki, alınacak önlemlerle %21’lik 

azaltım yapılması halinde 929 Mton CO2-eşd. miktarı zaten rapordaki önlemlerin 

olmadığı Resmi Politika Senaryosu’na oldukça yakındır.  

Türkiye’nin beyanı ile raporda belirtilen hesaplamalar arasındaki farklılıklar ülkenin 

büyüme, ekonomik ilerleme gibi göstergelerinin farklı ele alınmasından ve kullanılan 

modelleme ve hesaplama yöntemlerindeki farklılıklardan kaynaklı olabilir. Paris 

Anlaşması kapsamında INDC’lerin güncellenmesi şansı bulunmaktadır. Anlaşma’nın 

4.  Maddesi 9. Fıkrasında tarafların her beş yılda bir yeni INDC’lerini iletmeleri ve 14. 
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Madde’de küresel envanter oluşturulacağı belirtilerek hedeflere ulaşılabilmesi için 

INDC’lerin güncellenmesine destek sağlanacağı vurgulanmıştır. Bu kapsamda, 

Türkiye’nin BM’ye sunmuş olduğu INDC’sini doğru verilerle, sağlıklı ön görülerle ve 

bütün ilgili kişi ve kurumları sürece katıp, tartışarak ortak bir zeminde revize etmesi 

gerekmektedir. İklim değişikliğine karşı mücadelenin toplumsallaşması, 

sahiplenilmesi ve etkisinin görülebilmesi için bu faaliyetin bir an önce Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmesi yerinde olacaktır. Hesaplamalardaki 

çelişkiler doğru politikaların oluşumunu engelleyecektir. Örneğin, INDC’de belirtilen 

nükleer santral yapımı hedefi belki de senaryolar içerisinde gereksiz görülebilecek ve 

bu hedef kapsamında azaltılması ön görülen sera gazı emisyonları enerji verimliliği ile 

zaten sağlanabilecektir.   

Anlaşma’nın “azaltım” konusunu da destekleyen “finans” başlığında ise gelişmekte 

olan ülkelere finansal destek sağlanması kararlaştırılmıştır. 53.- 65. kararları kapsayan 

“finans” başlığı anlaşma içerisinde 9. Maddede vücut bulmaktadır. Kararlar arasında 

yıllık olarak 100 milyar dolarlık gelişmiş ülkeler tarafından bütçe oluşturulması ve bu 

bütçenin şeffaf bir biçimde gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçları doğrultusunda 

kullanılması ön görülmüştür. Kırılganlığı fazla olan az gelişmiş ülkeler ve ada 

ülkelerine finansal desteğin öncelikli olacağı da belirtilmektedir. Türkiye birçok 

COP’ta olduğu gibi Paris’te de finansal destek talebini yinelemiştir. Bu desteklerin 

alınabilmesi için sera gazı azaltımına yönelik olarak politika ve hedeflerin tutarlı, 

gerçekleştirilebilir bir şekilde hazırlanması ve siyasi iradelerin hedeflere ulaşma 

yönünde çaba harcadıklarını ortaya koyması gerekmektedir. Türkiye’nin atacağı 

somut adımlar ve hedeflere ulaşmadaki istekliliği, COP’lara katılımındaki etkinliği ve 

verimliliği, alt komisyonlardaki çabaları Anlaşma içerisinde tanımlanan finansal 
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desteğin alınmasını sağlayabilecektir. Bu anlamda, Paris Anlaşması finansal destek 

açısından Türkiye için olumlu görülebilir. Ancak Türkiye’nin bu kaynaktan 

yararlanacağına dair herhangi bir somut açıklama yapılmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti 

Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Temmuz 2017’de G20 

zirvesinde yapılan açıklamada, Türkiye bu finans kaynağından yararlanma koşulları 

yaratılmadıkça, gelişmiş ülkeler kapsamında değil gelişmekte olan ülkeler kapsamında 

değerlendirilmesi yönünde kendisine verilen sözler tutulmadıkça Paris Anlaşması’na 

taraf olunmayacağını beyan etmiştir.10  

Anlaşma’nın “teknoloji geliştirme ve transferi” başlığındaki kararlarda ve 

Anlaşma’nın ilgili maddelerinde sera gazı azaltımına yönelik uygun olan teknolojilerin 

anlaşmaya taraf olan ülkelere transferi, teknoloji transferine dair engellerin 

kaldırılması yer almaktadır. Öte yandan, gelişmekte olan ülkelere teknoloji 

transferinin, Teknoloji Mekanizması tarafından ve Sözleşme Finansal 

Mekanizmasının mali araçları üzerinden uygun şekilde destekleneceği de 

belirtilmiştir. Bu kapsamda Türkiye’de teknoloji transferi desteğinden yararlanma 

potansiyeline sahiptir. Sera gazı envanteri incelendiğinde sera gazı emisyonlarının 

%67,8’inin enerji sektöründen kaynaklandığı görülmektedir.  

Enerji kaynakları yenilenebilir ve yenilenemez olarak sınıflandırılmakla birlikte 

birincil ve ikincil enerji olarak da sınıflandırılmaktadır. Birincil enerji kaynakları 

doğrudan kullanılan ve dönüştürülmemiş enerji kaynaklarıdır. Örneğin; doğalgaz, 

kömür, güneş, rüzgâr, uranyum vb. ikincil enerji kaynakları ise birincil enerjiden 

                                                 

10 http://www.star.com.tr/teknoloji/turkiye-paris-iklim-anlasmasindan-cekilebilir-haber-1235133/ 

Erişim tarihi: 01.09.2017 

http://www.star.com.tr/teknoloji/turkiye-paris-iklim-anlasmasindan-cekilebilir-haber-1235133/
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dönüştürülerek elde edilmektedir örneğin; elektrik ve petrol ürünleri vb. (Korkmaz & 

Develi, 2012). 

Tablo 6’da belirtildiği üzere birincil enerji tüketiminde Türkiye dünya sıralamasında 

19 sıradadır. Fosil yakıtlara dayalı bir enerji tüketim süreci Türkiye’nin sera gazı 

emisyonlarındaki artışın temel nedenidir. Öyle ki, Grafik 7’de belirtiği gibi, Türkiye 

birincil enerji arzının %17’i taş kömürü, %9’u linyit, %30’u petrol, %31’i doğalgazdır. 

Enerji üretimi ile elektrik üretimi karıştırılmamalıdır. Örneğin ısı enerjisi üretiminde 

güneş enerjisinin toplamdaki yeri %6 iken elektrik enerjisi üretiminde sıfıra yakındır. 

Bu nedenle, Türkiye’nin teknoloji transferi konusunda, enerji üzerine odaklanması 

yerinde olacaktır (Türkyılmaz, 2017). 

Tablo 6 Dünya Birincil Enerji Tüketimi (Milyon TEP) (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2016) 
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1 Nisan 2016 tarihinde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanan 

Dünya ve Ülkemiz Enerji ve Tabii Kaynaklar Görünümü Raporu’nda Türkiye’nin 19. 

Sırada yer aldığı görülmektedir. Türkiye’nin enerji tüketiminin oldukça yoğun olduğu 

birçok AB üyesi ülkeyi de geride bıraktığı söylenebilir. Kuşkusuz tüketim miktarının 

fazla olması, gelişmişlik düzeyi ile karşılaştırıldığı zaman, enerji verimliliğinde 

yeterince adım atılmadığı sonucunu da doğurabilmektedir. 

 

Grafik 7 Türkiye'nin Birincil Enerji Üretimi (2015) (Türkyılmaz, 2017) 

 Paris Anlaşması kapsamında yapılması ön görülen teknoloji transferinden 

Türkiye’nin yararlanabilmesi için sadece bu mevcut durum analizinin bile yeterli 

olduğu söylenebilir. Buna ek olarak, onuncu kalkınma planında iklim değişikliği ve 

çevre ile çevrenin korunması başlıklarında “yeşil büyüme”, “temiz üretim ve eko-

verimlilik” kavramlarına vurgu yapılarak çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesinden 

ve bu alanda Ar-Ge çalışmalarının yapılacağından söz edilmiştir (Kalkınma Bakanlığı, 

2013).  
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Yine Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi’nde teknoloji geliştirme hedefinin 

ortaya konulduğu görülmektedir (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2016a). 

Oluşturulan İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu’nun 

organizasyon yapısında Teknoloji Geliştirme ve Transferi Çalışma Grubu 

oluşturulmuştur. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun aldığı kararlar içerisinde de 

rüzgâr, güneş ve hidroelektrik enerjilerinin yerlileştirilmesi hedefi de yer almaktadır 

(Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2016c). 

Birçok resmi kaynakta ve planda yerli yenilenebilir enerji teknolojilerinin 

geliştirilmesi hedefi Türkiye tarafından ortaya konulmuştur. Bu kapsamda Paris 

Anlaşması’nda yer alan teknoloji transferi kavramından Türkiye’nin yararlanma 

koşulları bulunmaktadır.  

Ancak bu mekanizmadan sağlıklı bir şekilde yararlanabilmek için Türkiye’nin sera 

gazı emisyonu kaynaklarının başında gelen kömür tüketimini, kömürlü termik santral 

yapımı sürecini azaltması mümkünse durdurması gerekmektedir.  

Türkiye enerji ithalatında dünyada 11. sırada yer almaktadır. İthalat alanlarına göre; 

kömürde 8, petrolde 13 ve petrokokta 4. sıradadır (Tamzok, 2014).  Türkiye’nin Paris 

Anlaşması’nın hedeflerine ulaşabilmesi ve finansal destek, teknoloji transferi desteği, 

emisyon ticareti gibi mekanizmalarda etkin olabilmesi için mevcut durumdaki fosil 

yakıtlara dayalı enerji ihtiyacını azaltmalıdır. Ancak özellikle son dönemdeki 

politikalarda ve uygulamalarda sürecin fosil yakıtlara dayalı yürütüleceği yönünde 

adımlar atılmaktadır.  

Örneğin, Elektrik Piyasası Kanunu’na 14.03.2013 tarihinde geçici 8.madde eklenerek 

devletin elinde olan termik santrallerin (Afşin Elbistan, Muğla Yatağan vb.) 
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özelleştirilmesi halinde bu santralleri alacak firmaların 2023 yılına kadar çevre 

mevzuatından muaf tutulması sağlanmaya çalışılmıştır. Anayasa Mahkemesi 

tarafından söz konusu düzenleme yerinde bulunmayarak iptal edilmiştir. İptal 

gerekçesinde Anayasa’nın 56. maddesine atıf yapılmış ve devletin halkın sağlığını 

koruması ve sağlıklı çevrede yaşama hakkını sağlaması gerektiği vurgulanmış ve 

muafiyetin kabul edilemez olduğu belirtilmiştir (Elektrik Piyasası Kanununun Bazı 

Maddelerinin İptali Davası, 2014).  

Termik santrallerin havayı, suyu, toprağı yani doğayı sınırsızca kirletmesinin önünü 

açan bu düzenleme iptal edilmesine rağmen Paris Anlaşması’nın imzaya açıldığı 2016 

yılında tekrar iktidar partisi milletvekillerinin imzası ile meclis gündemine gelmiştir. 

29.05.2016 tarihinde TBMM alt komisyonundan geçen düzenleme meclis gündemine 

iletilmiştir. Yapılan düzenleme bir öncekini daha da genişletmekte ve kanunun 

yürürlüğe girme tarihinden önce özelleştirilen termik santrallere de çevre 

mevzuatından muafiyet sağlamayı hedeflemiştir. Mayıs 2016 içerisinde kanun teklifi 

TBMM’de onaylanmıştır.  

Bu önemli düzenlemenin içerisinde aynı zamanda yeni kurulacak ve var olan kömürlü 

termik santraller de teşvik edilmektedir. Tasarıda elektrik arzının yetersiz kalması 

durumunda önceliğin yerli kömür kullanan termik santrallerden karşılanacağı 

belirtilmiştir. Bu düzenleme ile yerli kömür kullanan termik santral yapımının 

hızlanacağı öngörülebilir.  

Türkiye’nin kömür madenlerine ve kömürlü termik santrallere teşvikinin arttığına dair 

çeşitli raporlar da yayımlanmaktadır. Bu raporlardan en güncel olanı İstanbul Politika 



99 

 

Merkezi tarafından hazırlanan “Kömür Raporu; İklim Değişikliği, Ekonomi ve Sağlık 

Açısından Türkiye’nin Kömür Politikaları” raporudur (İPM, 2015). 

Raporda, toplam CO2 emisyonunda kömürünün payının %33 olduğu belirtilerek 

hükümetin 2023 yılına kadar enerji ihtiyacının 2 kat artacağı vurgulanmış ve bu 

ihtiyacın büyük oranda kömürlü termik santrallerden karşılanacağı ifade edilmiştir. 

Çin, Hindistan ve Rusya’dan sonra kömürlü termik santral yapımı sayısında 

Türkiye’nin 4. Sırada yer aldığı ifade edilmektedir (İPM, 2015). 

Yine raporda; hali hazırda 24 adet kömürle çalışan termik santral olduğu ve inşası 

devam eden 3 kömürle alışan termik santralin yanında 70’i aşkın (kurulu gücü yaklaşık 

66,5 GW) yeni kömürle çalışan termik santralin de planlandığı belirtilmiştir. 

“İşletmedeki 24 adet kömürlü termik santralın ve inşa halindeki 3 yeni santralın yanı 

sıra 70’den fazla yeni kömürlü termik santralın yapımı planlanmış durumdadır” 

denilmektedir (İPM, 2015). 

 

Grafik 8 Mart 2016 Sonu İtibariyle Türkiye'de Elektrik Üretim Kaynakları (Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı, 2016) 

Grafik 8’de özetlenen ve 1 Nisan 2016 tarihinde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 

tarafından yayımlanan Dünya ve Ülkemiz Enerji ve Tabii Kaynaklar Görünümü 
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Raporu’nda kömürün elektrik üretimi içerisinde %32,05 olduğu görülmektedir. Bu 

orana yine sera gazı kaynağı olan doğalgaz eklendiğinde %63,75 gibi büyük bir oran 

ortaya çıkmaktadır. Türkiye’nin fosil yakıtlara bağlı olduğu rahatlıkla söylenebilir.  

10. Kalkınma Planında, 2013’de 32 milyar kWh olan yerli kömürle üretilen enerjinin 

2018 yılında 57 milyar kWh arttırılması planlanmıştır. 

Yeni yatırım teşvik sisteminin, yerli kömür ile üretim yapacak termik santrallerin 

öncelikli hale getirilerek teşvik miktarlarının arttırıldığı, kömür üretim, arama gibi 

yatırımların sübvanse edildiği, söz konusu teşviklerin SGK desteği, vergi muafiyetleri 

ve indirilmesi gibi konuları kapsadığı yine İklim Değişikliği, Ekonomi ve Sağlık 

Açısından Türkiye’nin Kömür Politikaları raporunda belirtilmiştir (İPM, 2015). 

Parasal teşviklerin yanında çevre mevzuatında da termik santrallere dair esneklikler 

hatta muafiyetler sağlanabilmektedir. Örneğin 21 Kasım 2014 tarihli ÇED 

Yönetmeliği’nde bu tesislerin söküm sürecinin ÇED’den muaf tutulacağı 

belirtilmektedir. Yine kapasite artışlarına dair çeşitli kolaylıklar sağlanarak kademeli 

kapasite artışı ile ÇED süreci By-Pass edilebilmektedir. Öte yandan, yeni düzenleme 

ile ÇED raporlarında, raporların içerisindeki bilginin bilimselliği, dayanağı 

sorgulanmamaktadır. Hava kalitesi modellemelerinin ise kontrolü Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı tarafından yeterince yapılmamaktadır. 

Türkiye’nin uluslararası alanda yaşanan sorunlar nedeniyle yerli enerji üretimine 

yönelmesi meşru görülebilir. Ancak burada tercih edilen yöntemin sera gazı 

emisyonlarını arttıracak olan kömürlü termik santraller olduğu açıkça görülmektedir. 

İzlenen bu politika ve hedeflerle Paris Anlaşması’nın mekanizmalarından yararlanmak 

ve küresel iklim değişikliği sorununun çözümünde yer almak mümkün olmayacaktır. 
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Türkiye’nin sera gazı miktarını azaltma yönünde acilen önlemler alması ve hedeflerini 

güncelleyerek yüzünü yenilenebilir temiz enerji kaynaklarına ve enerji verimliliğine 

dönmesi gerekmektedir. Sadece bunu yapmak yeterli olmayacak olumlu hedeflerin 

uluslararası alanda da güçlü bir şekilde ifade edilmesi gerekecektir. Birleşmiş Milletler 

İklim Zirvelerinde, COP’larda, bağlantılı alt komisyonlarda, AB’nin iklime dair 

faaliyet gösteren uluslararası çalışmalarında etkin katlım ve katkı Paris Anlaşması’nın 

mekanizmalarından yararlanmak adına Türkiye’nin önünü açacaktır.  

Paris Zirvesi’nde alınan kararlar ve Paris Anlaşması’nda yer alan “uyum” ile “kayıp 

ve zararlar” başlığına dair detaylı inceleme bir sonraki bölümde yapılmıştır.  
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VI. BÖLÜM: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAĞLANIMDA KAYIP VE 

ZARAR 

Paris Anlaşması’nın ve zirvedeki kararların; Kyoto Protokolü ve BMİDÇS’den ayıran 

bir özelliği de kayıp ve zararlara dair önemli ifadelere yer vermesi, ayrı bir başlık 

olarak ele almasıdır. Paris Zirvesi’ne kadar yapılan toplantılarda tartışılan “kayıp ve 

zararlar” kavramı Varşova’da ete kemiğe bürünmüş ve Varşova Uluslararası 

Mekanizması kurulmuştur. Bu mekanizma Paris Anlaşması’ndaki kayıp ve zararlar 

kavramının da temelini oluşturmuştur.  

Bu başlık altında öncelikle “kayıp ve zararlar” (loss and damage) kavramının 

Anlaşma’daki yeri ve neyi hedeflediği irdelenecek daha sonra bu kavram kapsamında 

risk altındaki ülkeler ve olaylar sorgulanacaktır. Ardından, kayıp ve zararlar başlığı 

altında iş birliği alanı olarak başlıklandırılan; erken uyarı sistemleri, acil durumlara 

hazırlıklılık ve kapsamlı risk değerlendirmesi ve yönetiminin içerikleri irdelenecektir. 

Söz konusu üç önemli başlığa dair Türkiye’nin yapmış olduğu çalışmalar 

aktarılacaktır. Son kısımda ise Türkiye’nin iklim değişikliği genelinde ve kayıp ve 

zarar başlığının erken uyarı sistemleri, risk değerlendirmesi ve yönetimi ve acil 

durumlara hazırlık özelinde politika dokümanları üzerinden mevcut durumu 

aktarılacak ve Anlaşmanın bu bölümüne dair oluşturması gereken politikalar, yapması 

gereken idari faaliyetlerin ne olacağı, kurumların görevlerinde ne gibi düzenlemeler 

yapılması gerektiği tartışılacaktır.  
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6.1. Kayıp ve Zarar 

Hugel ve arkadaşları kayıp ve zararı; azaltılamayan ve adapte olunamayan iklim 

değişikliği kaynaklı kalıcı ve olumsuz etkiler olarak tanımlamaktadır (Huggel, Ston, 

Eicken, & Hansen, 2015).  

UNFCCC dokümanlarında kayıp ve zararın; ekstrem hava olayları ve yavaş başlangıçlı 

olaylar (slow-onset events) (okyanuslardaki asitlenme, deniz seviyesinde artış, 

biyoçeşitlilikte azalma vb.) neden olan iklim değişikliğinden kaynaklı olumsuzluklar 

olarak ifade edilmiştir (Huggel, Ston, Eicken, & Hansen, 2015). 

Tablo 7’de özetlenen; WWF tarafından 2008 yılında yayımlanan “Uyumun Ötesinde” 

raporunu hazırlayan Roda Verheyen and Peter Roderick, kayıp ve zararları “Önlenen” 

(avoided), “önlenmemiş” (unavoided) ve “önlenemez” (unavoidable) olarak 

kategorize dilmiştir (Verheyen & Roderick , 2008). 

Warner ve Geest’ e göre ise kayıp ve zarar; insanların başa çıkamadığı veya adapte 

olamadığı iklim değişikliğinin olumsuz etkileri olarak ifade edilmektedir (Warner & 

Geest, 2013) 
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Tablo 7 Kayıp ve Zarar Sınıflandırması (Verheyen & Roderick , 2008) 

Önlenen Önlenmemiş Önlenemez 

Önlenebilir zarar 

önlenmiştir. 

 

Azaltıcı ve uyumlaştırıcı 

faaliyetlerle zarar 

engellenmiştir.   

Önlenebilir kayıp ve zarar 

önlenmemiştir.  

 

Zararlar uygun önleyici, 

azaltıcı ve uyumlaştırıcı 

faaliyetlerle azaltılabilecek 

hatta oluşması 

engellenebilecekken, 

gerekli faaliyetler finansal 

ve teknik eksiklikler 

nedeniyle 

gerçekleştirilmemiştir.  

Önlenemeyen kayıp ve 

zarar  

 

Azaltıcı veya 

uyumlaştırıcı 

faaliyetlerle kayıp ve 

zararların önüne 

geçilmesi mümkün 

değildir. Örneğin deniz 

seviyesinde yaşanan 

yükselme nedeniyle 

alınan önlemlerin işe 

yaramaması…  

 

Farklı kurum ve kişilerin yapmış olduğu tanımlamalar özünde aynı vurguyu 

yapmaktadır; iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlanamaması nedeniyle oluşan 

olumsuzluklardır. WWF tarafında yapılan sınıflandırma ise kayıp ve zararların 

önlenebilme durumuna vurgu yapmaktadır. Paris İklim Anlaşması da aslında kayıp ve 

zararların öncelikle “önlenebilme” ve eğer önlenemezse etkisinin azaltılmasına 

odaklanmaktadır. Dolayısıyla WWF’in çalışmasında yapılan sınıflandırma 

Anlaşma’nın iklim değişikliğine uyum kısmı için önemlidir.  
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Kayıp ve zarar kavramının yanında, “afet” kavramı da günümüzde netleşmiş 

durumdadır. Birleşmiş Milletler Afet Azaltımı için Uluslararası Strateji tarafından afet 

aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır. Afet, İnsani, maddi, ekonomik veya çevresel 

kayıpları ve etkileri en geniş şekilde kapsayan ve etkilediği toplumun kendi kaynakları 

ile başa çıkamadığı toplumun işleyişini ciddi şekilde bozan olay olarak 

tanımlanmaktadır (UNISDR, 2017).  

5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat Ve Görevleri 

Hakkında Kanun’da afet “Afet, Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, 

ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran 

veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olayları.” şeklinde 

tanımlanmıştır. 

Ülkemizde afet; insani, maddi, ekonomik veya çevresel kayıpları ve etkileri en geniş 

şekilde kapsayan ve etkilediği toplumun kendi kaynakları ile başa çıkamadığı 

toplumun işleyişini ciddi şekilde bozan olay olarak tanımlanmaktadır. Bryant, 

Dünyada en etkili olan farklı afet çeşitlerine dair bir çalışma yaparak, bu afetleri 31 

başlıkta ifade etmiş ve bu afetlerin şiddeti, oluşumu için geçen zaman ve etkilerini 

değerlendirerek önem sıralaması yapmıştır. Sosyal etki, maddi etki, etkilenen insan 

sayısı, etki süresi, etkilediği alan ve şiddeti temelinde yapılan değerlendirmede 

kuraklık birinci sırada çıkmış, tropikal siklon ve taşkın ve seller bu sıralamayı takip 

etmiştir (Bryant, 1993).  
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Ancak, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle 

Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’da tedbir ve yardım yapılacak afetler içerisinde 

kuraklık yer almamaktadır. 11 

Kayıp ve zararların kaynağının özünde afetler yer almaktadır. Kuşkusuz afet tanımın 

içeriği afet türleri ile daha da netleşmektedir. BM’nin yapmış olduğu tanım 

doğrultusunda dünyada ve Türkiye’de yaşanan afetler değerlendirilmektedir. Bu 

konuda çeşitli istatistiksel çalışmalar yapılmaktadır. Paris Anlaşması’nın iklim 

değişikliği özelinde olması nedeniyle, kayıp ve zarar başlığının, iklim değişikliği 

kaynaklı afetleri kapsadığını söyleyebiliriz. Bu nedenle deprem gibi iklim değişikliği 

kaynaklı olmayan afetler tez kapsamı dışında değerlendirilmiştir.   

                                                 

11 “Madde 1 – (Değişik: 2/7/1968 - 1051/1 md.) (Değişik birinci fıkra: 27/12/1993 - 3956/1 md.) Deprem (Yer 

sarsıntısı), yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ, tasman ve benzeri afetlerde; yapıları ve kamu 

tesisleri genel hayata etkili olacak derecede zarar gören veya görmesi muhtemel olan yerlerde alınacak tedbirlerle 

yapılacak yardımlar hakkında bu kanun hükümleri uygulanır.” 

Afete uğrayan meskûn yerlerin büyüklüğü o yerin tamamında veya bir kesiminde yıkılan, oturulmaz hale gelen 

bina sayısı, zarar gören yapı ve tesislerin genel hayata etki derecesi, mahallin ekonomik ve sosyal özellikleri, zararın 

kamu oyundaki tepkisi, normal hayat düzenindeki aksamalar ve benzeri hususlar göz önünde tutulmak suretiyle 

afetlerin genel hayata etkililiğine ilişkin temel kurallar, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarının mütalaaları da alınarak 

İmar ve İskan Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirtilir.  

Yukarda yazılı afetlerin meydana gelmesinde veya muhtemel olması halinde zararın o yerin genel hayatına etkili 

olup olmadığına, yönetmelik esasları gereğince, İmar ve İskan Bakanlığı tarafından karar verilir.  

Şu kadar ki, afetin meydana gelmesi halinde bu kanun gereğince alınması lazımgelen acil tedbirlerin ittihazına 

afetin meydana geldiği bölgenin valisi yetkilidir. 
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6.2. Dünyada Yaşanan Afetler 

Dünyada yaşanan afetlerin türü, insanlar üzerindeki maddi ve manevi etkileri, doğaya 

etkisi gibi konularda sayısal veri oluşturmak oldukça güçtür. Bunun başlıca nedenleri 

arasında, ülkelerden alınan verilerin doğruluğuna dair şüphelerdir. Söz konusu 

verilerin büyük oranda olayın olduğu alandan alınması gerekmektedir. Bunun için ise, 

yerel otoritenin (kimi zaman merkezi hükümet kurumları kimi zaman yerel yönetime 

bağlı kurumlar) yeterli teknik ve idari alt yapıya sahip olması gerekir. Bu konuda her 

ülkenin eşit koşullara sahip olmadığı su götürmez bir gerçektir. Öte yandan, her 

ülkenin afet kapsamında değerlendirdiği konular birbiri ile aynı değildir. Örneğin 

Türkiye’de kuraklık afet kavramının içerisinde değerlendirilmemekte, kuraklık bir afet 

olarak görülmemektedir ancak BM içerisinde yer alan bazı ülkelerde ve kuşkusuz 

iklim değişikliği kapsamındaki yapılan uluslararası çalışmalarda kuraklık bir afet 

olarak değerlendirilmektedir. Bu gibi farklılıklar afetlerin ve etkilerinin dünya ve 

ulusal ölçekte sayısallaştırılması, istatistiki değer haline getirilmesi konusunda 

zorluklar yaşanmasına yol açmaktadır.  

AFAD (2014) tarafından hazırlanan İklim Değişikliği ve Buna Bağlı Afetlere Yönelik 

Yol Haritası Belgesi’nde afetleri Grafik 9’daki gibi sınıflandırmış ve dünyadaki 

mevcut durum aşağıdaki şekilde ortaya konulmuştur; 

“Dünya’da küresel iklim değişimi nedeniyle “katastrofik” olarak adlandırılan 

büyük ölçekli doğal afetlerden hidro-meteorolojik karakterli olanların 

sayısında 1980 yılından beri sürekli ve önemli artışlar görülmektedir. Bunun 

bir sonucu olarak, dünya genelinde oluşan büyük doğal afetlerin %91’ine 

atmosferik koşullar neden olmuştur. Hidro-meteorolojik afetler her yıl dünya 

genelinde 300 binden fazla insanın ölümüne, 325 milyon insanın ciddi bir 
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şekilde etkilenmesine ve 125 milyar ABD Doları tutarında ekonomik kayba 

neden olmaktadır. Avrupa’da da 1980 yılından beri yaşanan afetlerin 

%64’ünden doğrudan seller, fırtınalar, kuraklık ve sıcak hava dalgaları gibi 

şiddetli hava ve iklim koşulları sorumludur. Avrupa’da hava ve iklim 

koşullarından kaynaklanan ve afete neden olan olayların yıllık ortalama sayısı, 

1990’lı yıllarda, bir önceki on yılla karşılaştırıldığında ikiye katlanmış, buna 

karşılık depremler gibi iklime bağlı olmayan afetlerin sayısı aynı kalmıştır. 

Türkiye’nin etkilenebilirlik açısından gelecekteki durumu 

değerlendirildiğinde, 21. yüzyılın sonlarına doğru Avrupa ve Orta Asya 

Bölgesinde aşırı iklim olaylarına en çok maruz kalacak 3. ülke olacağı ifade 

edilmektedir.” 
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Grafik 9 Afetlerin Sınıflandırması (AFAD, 2014) 

Bu zorluklara rağmen ulusal ve uluslararası alanda çalışma yapan kurumlar çeşitli 

raporlamalar yapmaktadır. Örneğin, Afetlerin Epidemolojisi ile ilgili Araştırma 

Merkezi (CRED) ve Birleşmiş Milletler Afet Risk Azaltım Ofisi (UNISDR) COP-21 

Paris’te sunulmak üzere Hava Olayları ile Bağlantılı Afetlerin İnsani Zararları (The 

Human Cost of Weather Related Disasters) başlıklı bir rapor yayımlamıştır. Bu 

raporda 1995 – 2015 yılları arasındaki afetler sayılarına ve türlerine göre belirtilmiş, 

etkileri ülkelere göre gösterilmiş ve afetlerin ekonomik zararları da ortaya konmuştur.  

Sel, aşırı sıcaklık, fırtına vb. hava kaynaklı olayların son yirmi yıldaki afetlerin 

%90’ını oluşturduğu tespit edilmiştir. Toplamda 6457 afet yaşandığı belirtilmiş ve bu 

afetlerin 606.000 kişi yaşamına mal olduğu not edilmiştir.  4,1 milyar insanın ise 

yaralandığı, evsiz kaldığı veya desteğe ihtiyaç duyduğu belirtilmektedir. Kuraklıktan 

kaynaklı olarak ise 1,1 milyar insan zarar görmüştür (UNISDR, 2015). 
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Hava olayları kaynaklı afetlerin %47’si tek başına sel felaketinden kaynaklanmaktadır. 

Bu felaket 20 yıl içerisinde %95’i Asya’da yaşayan 2,3 milyar insanı etkilemiştir. Sel 

felaketlerinden daha az görülmekle birlikte fırtınalar en ölümcül hava olayıdır. Son 21 

yılda 242.000 kişi hayatını kaybetmiştir. Bu hava olayları kaynaklı afetlerdeki hayat 

kayıplarının %40’ına karşılık gelmektedir. Bu ölümlerin %89’u, toplam fırtınaların 

sadece %26’sının yaşandığı düşük gelirli ülkelerde gerçekleşmiştir (UNISDR, 2015).  

 

Grafik 10 Yıllara Göre Afetlerden Etkilenen İnsan Sayısı (UNISDR, 2015). 

Grafik 10’da etkilenen insan sayısındaki tarihsel değişimin genellikle ölüm trendiyle 

benzerlik gösterdiği görülmektedir.  
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Grafik 11 Ulusal Gelire Göre Afet Sayısı (UNISDR, 2015). 

Grafik 11’de afet sayısının %41 oranı ile yüksek gelirli ülkelerde daha fazla olduğu 

görülmektedir. Düşük ve düşük orta gelirli ülkelerdeki oranın toplamı yüksek gelirli 

ülkelerdeki afet oranından daha azdır. Buna rağmen, grafik 14’de de görüleceği üzere 

düşük gelirli ülkelerde ölüm oranı %89 ile en üst seviyededir.  

 

Grafik 12 Ulusal Gelire Göre Afetler Karşısında Ölüm Sayısı (UNISDR, 2015). 

11. ve 12. grafikte de belirtiği üzere düşük gelirli ve düşük orta gelirli ülkelerde afet 

sayısı yüksek gelirli ve yüksek orta gelirli ülkelerle benzer ve hatta az olsa bile 



112 

 

afetlerden kaynaklı insan kayıpları çok daha fazla olmaktadır. Düşük orta gelirli 

ülkelerde toplam afet sayısı 524 olarak belirtilmiş ve buna paralel olarak ölüm sayısı 

214.700 olarak hesaplanmıştır. Yüksek ve yüksek orta gelirli ülkelerde toplam 1353 

afet yaşanmasına rağmen ölüm sayısı 20.800 olarak hesaplanmıştır (UNISDR, 2015). 

Raporda belirtilen istatistik bizlere, düşük gelirli yani çok az gelişmiş ve gelişmekte 

olan ülkelerin iklim değişikliği nedeniyle oluşabilecek olan afetlere karşı çok daha 

fazla kırılgan olduklarını ve etkilendiklerini göstermektedir. Paris Anlaşması’nda 

“kayıp ve zararlar” başlığı bu nedenle gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeleri için 

kritik bir başlıktır.  

Afet Risk Azaltımı için Sendai Çerçevesi’nde belirtildiği üzere afet kayıplarının 

azaltımı amacıyla oluşturulan ve evrensel olarak kabul edilebilir kayıp göstergeleri 

henüz gelişim aşamasında olduğu raporda vurgulanmıştır (UNISDR, 2015). 

Hiç kuşkusuz verilerin doğru elde edilmesi ve analiz edilmesi bu gibi değerlendirmeler 

için oldukça önemlidir. Elde edilen veriler hedeflenen coğrafyanın tamamını 

kapsayabilecek biçimde ve geleceğe yönelik tahminlerde bulunulmasına imkân 

sağlayacak şekilde olmalıdır. Ancak her ülkenin ekonomik gelişmişliğindeki ve 

bilimsel gelişmişliğindeki farklılık hava olayları ve afetler hakkında toplanabilecek 

verilerde farklılığa neden olabilmektedir. Örneğin, az gelişmiş ülkelerde meteorolojik 

verilerin ve afetlere dair verilerin toplanması ve analiz edilmesi için gereken teknik ve 

personel alt yapısı mali gerekçelerle oluşturulamayabilir. Ülkelerin öncelikleri 

arasında bu gibi konular yer almayabilmektedir. Bu durumda iklim değişikliği 

kaynaklı oluşan belki birçok afet yeterince değerlendirilemeyebilir. Aynı zamanda 

oluşabilecek afete dair de kayıp ve zararlar daha fazla olabilmektedir.  
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Şekil 2  Ülkelere göre hava olayı kaynaklı afetlerin sayısı (1995 – 2015) (UNISDR, 2015) 

Şekil 2’de görüleceği üzere, en çok afet sayısına sahip olan ülkelerin başında ABD, 

Çin, Hindistan, Avustralya, Rusya, Brezilya gibi ülkeler gelmektedir. Hiç kuşkusuz bu 

ülkelerin coğrafi alanlarının genişliği ve denize olan kıyılarındaki genişlik afetlerin 

oluşma sayısını da etkileyebilmektedir.  

Türkiye de yine afet sayısı azımsanmayacak olan ülkeler içerisinde yerini almaktadır.  

 

 

 

 

 



114 

 

 

Grafik 13 Gelir gruplarına göre hava olayları kaynaklı afetlerin ve ölümlerin gösterimi (1995 – 2015) 

(UNISDR, 2015). 

Raporun içerisinde önemli bir grafik de gelir seviyesi gruplarının afetlerden etkilenme 

durumunu göstermektedir. 13. grafikte açıkça görüldüğü üzere afet başına ölüm sayısı 

en fazla düşük orta gelirli gruplarda olduğu tespit edilmiştir.  

Ekonomik etkiler incelendiğinde ise afet türlerine göre farklı maliyetler oluşmaktadır. 

Ekonomik zararın %38 oranında (1,011 milyar dolar) fırtınalardan, %25’i sellerden 

(662 milyar dolar), %4’ü kuraklıktan (100 milyar dolar), %29’u jeofizik afetlerden 

(deprem) (763 milyar dolar) kaynaklandığı yine raporda belirtilmiştir (UNISDR, 

2015) . 
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Grafik 14 Gelir Gruplarına Göre Afetlerdeki Toplam Ekonomik Kayıp ve Ekonomik Kaybın Gayrisafi 

Yurtiçi Hasılaya Oranı (UNISDR, 2015) . 

Afetlerin ülkelere ekonomik etkisi sorgulandığında yüksek gelirli ülkelerin 

kayıplarının fazla olduğu ancak gayri safi yurtiçi hasıla içerisindeki payının ise 

oldukça az olduğu görülmektedir. Grafik 14’de paylaşıldığı üzere; 1135 milyar dolar 

zarar görülürken bu zararın GSYİH’nın sadece %0,2’sine tekabül etmesi dikkat 

çekicidir. Düşük gelirli ülkelerde 40 milyar dolar zarar görülürken bunun GSYİH’nın 

%5’ine tekabül etmesi düşük gelirli ülkelerin afetlere, iklim değişikliğine karşı 

kırılganlığını ortaya koymaktadır.  

Sigortacılık alanında faaliyet gösteren Swiss Re grup dönemsel olarak çeşitli raporlar 

yayımlamaktadır. Bu raporlardan dikkat çekici olanı ise afetlere dair sayısal verileri 

içerenleridir. 2016 yılında yayımlanan ve 2015 yılında yaşanan olaylara dair bilgi 
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veren raporda, toplamda 353 adet felaketin yaşandığını, 198’inin doğal olduğunu ve 

bir yılda ölçülen en yüksek sayı olduğunu vurgulamıştır. Geri kalan felaketlerin ise 

insan kaynaklı olduğu belirtilmiştir (Swiss Re, 2016). Swiss Re’nin hazırlamış olduğu 

rapordaki sayılar Grafik 15’de paylaşılmıştır.    

2015 yılında yaşanan doğal ve insan kaynaklı felaketler nedeniyle 26.000 insan 

yaşamını kaybetmiştir. İklimle bağlantılı olduğunu bildiğimiz sıcak hava dalgası ve 

hava olayları nedeniyle kayda değer sayıda insan yaşamının yok olduğu raporda 

vurgulanmıştır. 2015 yılında, insan kaynaklı ve doğal afetler toplamda 92 milyar dolar 

maliyete yol açmıştır. Bu miktarın 80 milyar doları doğal afetler nedeniyle oluşmuştur 

(Swiss Re, 2016).   

Burada da görüleceği üzere, doğal afetlerin etkileri, kayıp ve zararları insan kaynaklı 

felaketlere göre çok daha fazladır.  

 

Grafik 15 İnsan Kaynaklı Afetlerin ve Doğal Afetlerin Yıllara Göre Değişimi (Swiss Re, 2016) 

1973 yılında kâr amacı gütmeyen Afet Epidemiolojisi Araştırma Merkezi (The Centre 

for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED))  Belçika yasaları altında 

http://www.cred.be/
http://www.cred.be/
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uluslararası bir yapıda kuruldu. CRED daha sonra Brüksel’deki bir üniversitenin halk 

sağlığı dalı altında yapılandırıldı. 1980 yılında Dünya Sağlık Örgütü İş birliği Merkezi 

haline dönüştürüldü ve çalışmalarını Dünya Sağlık Örgütü’nün Küresel Programı olan 

acil durumlara hazırlıklılık ve müdahale alanında genişletti. Birçok uluslararası 

kuruluş ile ortak çalışmalar yapan CRED internet sitesi üzerinden yaşanan afetlere dair 

uluslararası bir veri tabanını da tutarak, kamuoyu ile paylaşmaktadır.  

CRED tarafından hazırlanan ve www.emdat.be internet sitesi üzerinden paylaşılan veri 

tabanına göre 2016 yılında, 14 kuraklık olayı yaşadığı ve bu olaydan 355 milyon 

insanın etkilendiği, 1,6 milyon dolar maliyetin oluştuğu belirtilmektedir. Dokuz 

ekstrem sıcaklık oluştuğu, 448 kişinin bu nedenle yaşamını yitirdiği ve 20 kişinin 

yaralandığı, toplam 750020 kişinin olumsuz etkilendiği ve 1,7 milyar $ maliyet olduğu 

belirlenmiştir. 145 adet sel felaket nedeniyle, 3638 ölüm ve 8528 yaralanma olduğu, 

141133 kişinin evsiz kaldığı, toplamda 12 milyon insanın olumsuz etkilendiği ve 25,4 

milyar $ maliyet olduğu tespit edilmiştir. Yine, 67 adet fırtına nedeniyle, 1627 ölmüş, 

3136 kişi yaralanmış, 67900 kişi evsiz kalmış, 6376418 insan doğrudan etkilenmiş ve 

30 milyar $ maliyet oluşmuştur. Doğal alanlarda 9 yangın çıktığı, 45 kişinin yaşamını 

yitirdiği ve 271 kişinin yaralandığı belirtilmiştir. Yine bu yangınlar nedeniyle 1908 

kişi evsiz kalmış, 71 bin insan doğrudan etkilenmiş ve 4,6 milyar $ maliyet oluşmuştur 

(CRED, 2017). 

 

http://www.emdat.be/
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Grafik 16 1900 – 2016 yılları arasındaki Sel, Fırtına ve Kuraklık Afetleri (CRED, 2017). 

Grafik 16’da da görüleceği üzere, sera gazı miktarının artışı ile sel ve fırtına sayılarında 

kayda değer artış yaşanmıştır. Benzer durum kuraklık için de dönemsel olarak 

görülmektedir. Kuraklığa dair değerlendirme, afet sayısından ziyade, etkilediği 

bölgeler ve alan miktarı ve kuşkusuz tarımsal üretime ve suya erişime dair bilgilere 

göre yapılmalıdır. Bu nedenle, grafikte belirtilen sayılarda yoğun bir artış olmaması 

demek, kuraklık sorunu yoktur anlamına gelmemelidir. Bu kapsamda aşağıda 

belirtilen 17 numaralı grafik incelendiğinde, kuraklık afetindeki sayı az olmasına 

rağmen çok daha geniş insan kitlelerini etkilediği görülmektedir. Kuraklıktan sonra sel 

felaketinin geniş kitleleri etkilediği görülebilmektedir. Fırtınalar ise kuraklık ve sel 

felaketine göre daha az sayıda insanı etkilemektedir.  

Grafik 17 Afetlere Göre Etkilenen İnsan Sayısı (CRED, 2017). 
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CRED tarafından 2015 yılı için yayımlanan yıllık afet istatistik değerlendirmesinde, 

2015 yılında rapor edilen doğal afetlerin sayısı, ki çoğunluğu iklim kaynaklıdır, 45’dir.  

2005 – 2014 yılları arasındaki yıllık ortalama ise 32 olduğu belirtilerek %41’lik bir 

artış olduğu raporlanmıştır. 127 adet meteorolojik afet oluştuğu yine raporda ifade 

edilmiş ve 2005-2014 ortalaması olan 125’den %2’lik bir artış olduğu not edilmiştir. 

Çin, ABD, Hindistan, Endonezya ve Filipinler’in en çok afete maruz kalan ülkelerin 

başında geldiği raporda vurgulanmıştır.  

 

Grafik 18 1995 – 2015 yılları arasından raporlanan afetlerin ve etkilenen insanlar sayısı (CRED, 2015) 

 Grafik 18’de de görüleceği üzere, iklim kaynaklı afetlerde milyonlarca insan 

etkilenebilmektedir. 2002 yılında 658 milyon insanın afetlerden etkilendiği 

görülmektedir. Bu tarihte önceki 19. grafikte de görüleceği üzere, kuraklığın yoğun 

etkisi olduğu ortaya konmaktadır. Afet sayısı olarak sel ve ardından da şiddetli 

fırtınalar kuraklığı takip etmektedir. Dolayısıyla dünya üzerinde en geniş insan 
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kitlesini etkileyen kuraklığa dair etkin çözümlerin üretilmesi uluslararası alandaki 

öncelikli hedeflerden olmalıdır.  

AFAD tarafından hazırlanan İklim Değişikliği ve Buna Bağlı Afetlere Yönelik Yol 

Haritası Belgesi’nde de afet oranlarına dair bilgiler verilmiştir. Söz konusu belgede, 

gelişmişlik seviyesi, nüfustaki hızlı artış, teknolojik ve bilimsel gelişmeler ve yanlış 

kentleşme yaklaşımlarına bağlı olarak ülkemizde ve dünyada teknolojik afetlerde 

sayısal ve sıklık anlamında artış olduğu ve uluslararası alanda acil durumları, afetleri 

takip eden veri tabanından (EM-DAT – Emergency Event Database)  alınan sayılara 

göre 7825 teknolojik afetin 1900-2014 yılları arasında olduğu ve ciddi can ve mal 

kayıplarına neden olduğu belirtilmiştir (AFAD, 2014).  

Hyogo Çerçevesi sonrasında oluşturulan Sendai Çerçevesi’nde, 2005 – 2015 yılları 

arasında yaşanan afetlere dair sayısal veriler de yer almıştır;  

“Afetler nedeniyle, yedi yüz binden fazla insan hayatını kaybetmiş, 1,4 

milyondan fazlası yaralanmış ve yaklaşık 23 milyon insan evsiz kalmıştır. 

Genel olarak 1,5 milyar insan çeşitli şekillerde afetlerden etkilenmiştir. 

Özellikle kadınlar, çocuklar ve incinebilir koşullardaki diğer insanlar 

fazlasıyla zarar görmüştür. Toplam ekonomik kayıp 1,3 trilyon Dolardan 

fazla olmuştur. Ayrıca, 2008-2012 yılları arasında, 144 milyon insan 

afetlerden dolayı yaşadıkları yerlerden olmuşlardır. Pek çoğu iklim 

değişikliği nedeniyle daha da kötüleşen ve sıklığında ve şiddetinde artış 

olan afetler, sürdürülebilir kalkınmaya ulaşma yönündeki ilerleyişi önemli 

ölçüde sekteye uğratmaktadır.” (UNISDR, 2017) 
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Burada dikkat çekici olan iklim değişikliğinin afetlerin temel kaynağı olduğuna vurgu 

yapılmasıdır.  

6.3. Türkiye’de Yaşanan Afetler 

Türkiye’de meteorolojik faaliyetleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 

yürütmektedir. MGM yıllık olarak afetlerin kaydını tutmakta ve bunu rapor halinde 

kamuoyu ile paylaşmaktadır.  

Türkiye’de 2015 Yılında Kaydedilen Meteorolojik Karakterli Doğal Afetlerin Kısa 

Değerlendirmesi raporunda, 2015 yılında 731 adet afetin rapor edildiği 

belirtilmektedir (MGM, 2016).  

 

Grafik 19 Türkiye’de 1940-2015 periyodunda ülkemizde gözlenen meteorolojik karakterli doğal afetler 

(MGM, 2016). 

Yukarıdaki grafikte de (Grafik 19) görüleceği üzere 1940 yılından 2015 yılına kadar 

birçok afet yaşanmıştır. Ancak en fazla afetin 2015 yılında yaşandığı söylenebilir. Hiç 

kuşkusuz teknolojinin gelişmesi, iletişim ağının güçlenmesi ve farkındalığın artması 

“rapor edilen” afet miktarında artışa neden olmuş olabilir. Ancak 2012, 2013 ve 2014 
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yıllarında da benzer teknolojiler ve farkındalıklar olduğu göz önünde bulundurulursa 

2015 yılında karşılaştırılabilir ciddi bir artış olduğu söylenebilir (MGM, 2016). 

 

Grafik 20 Meteorolojik Karakterli Doğal Afetlerin Dağılımı (MGM, 2016) 

Grafik 20’de de paylaşılan meteorolojik karakterli doğal afetlerin dağılımı 

incelendiğinde, %31 oranında fırtına hortum oluştuğu ve %31 oranında şiddetli yağış 

gerçekleştiği görülmektedir. %15 oranında dolu ve %9 oranında kar afeti oluşmuştur. 

Burada dikkat çekici olan ekonomik olarak tarımsal üretimi ciddi şekilde etkileyen don 

oranıdır. Afetlerin içerisinde donun payı %7’dir (MGM, 2016). 

Yine MGM’nin paylaştığı raporda afet olaylarının en fazla Marmara, Batı ve Akdeniz 

Bölgeleri ile iç ve kuzey kesimlerde görüldüğü belirtilmiştir. İstanbul, Aksaray ve 

Çorum en fazla afetin meydana geldiği illerin başında gelmektedir. Kuvvetli yağış ve 

sel ise Karadeniz, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde oluşmuştur (MGM, 2016). 
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Şekil 3 2015 yılı Kuvvetli Yağış ve Sel Afeti Dağılımı (MGM, 2016) 

Şekil 3’de iklim değişikliği ile sıklığı ve şiddetinin artacağı bilinen yağış ve selin etkin 

olduğu iller gösterilmektedir. 2015 yılına ait bu haritada, Çorum, Aksaray, Artvin, 

Muğla gibi illerde yoğunluğun arttığı görülmektedir. İzmir ve İstanbul gibi nüfusun 

yoğun olduğu illerde de yağış ve sel afetinin yoğun olduğu ortaya konmuştur. Bu 

konuda hazırlıklı olunması gerektiğini belirtilen önemli bir göstergedir.  
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Şekil 4 2015 yılı afet dağılımı illere göre (MGM, 2016) 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan haritada (Bkz. Şekil 4), 2015 

yılında en çok afetin Aksaray ve İstanbul’da görüldüğü belirtilmiştir. Bartın, Bingöl, 

Hakkâri gibi illerimizde ise afet olayı yaşanmamıştır. Harita bize aynı zamanda 

Türkiye’de afetlerin bütün coğrafyayı etkilediğini, her an hazırlıklı olunması 

gerektiğini, özellikle nüfusun yoğun olduğu İstanbul, İzmir, Ankara, Konya gibi 

illerde riskin de yüksek olduğunu göstermektedir. 

Tablo 8 Türkiye’de yaşanan afetler ve etkileri (CRED, 2017)   

Yıl Afet Türü Sıklığ

ı 

Ölü 

Sayısı 

Yar

alı 

Sayı

sı 

Etkilenen Evsiz 

Kalan 

Toplam 

Etkilenen 

Toplam 

Ekonomik 

Zarar (bin 

$) 

1948 Sel 2 332           

1956 Sel 1 138           

1957 Sel 1 99           
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Yıl Afet Türü Sıklığ

ı 

Ölü 

Sayısı 

Yar

alı 

Sayı

sı 

Etkilenen Evsiz 

Kalan 

Toplam 

Etkilenen 

Toplam 

Ekonomik 

Zarar (bin 

$) 

1964 Sel 1     3000   3000   

1968 Sel 1 147           

1974 Sel 1 33           

1980 Sel 1 75   60000   60000 15000 

1981 Sel 1 10           

1984 Sel 1     200   200   

1985 Doğal 

Alanda 

Yangın 

1 13           

1988 Sel 1 13   1000 500 1500   

1990 Sel 2 69   4500   4500 150000 

1991 Sel 1 42   500   500 25000 

1995 Sel 2 63 118 300200 6500 306818 73500 

1996 Doğal 

Alanda 

Yangın 

1     500   500   

1998 Sel 3 92 47 1201000 40000 1241047 1000000 

2000 Sel 1 2   1000   1000 40000 

2000 Doğal 

Alanda 

Yangın 

2       350 350   

2001 Sel 3 12   2520   2520 25000 

2002 Sel 1 34   3000   3000   

         

2003 Sel 1 8           

2004 Sel 3 23   100 50000 50100   

2005 Sel 2 7   3000   3000   
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Yıl Afet Türü Sıklığ

ı 

Ölü 

Sayısı 

Yar

alı 

Sayı

sı 

Etkilenen Evsiz 

Kalan 

Toplam 

Etkilenen 

Toplam 

Ekonomik 

Zarar (bin 

$) 

2006 Sel 2 59 15 63000   63015 317000 

2007 Sel 3 16   3150 36 3186   

2008 Doğal 

Alanda 

Yangın 

1 2     300 300   

2009 Sel 2 47 31 35100   35131 550000 

2011 Sel 1 8 3     3   

2012 Sel 1 13           

2015 Sel 2 17   5000 1500 6500   

  Toplam  46 1374 214 1686770 99186 1786170 2195500 

 

Tablo 8, 2017 yılının mart ayı içerisinde EMDAT internet sitesinde yapılan inceleme 

ile oluşturulmuştur. Bu tabloya göre, ülkemizde yaşanan afetlere dair raporlama 

yapıldığında, 1948’den günümüze toplam 46 defa meteorolojik olay kaynaklı afet 

olduğu belirtilmektedir.  

İklim değişikliği nedeniyle oluşacak deniz seviyesindeki yükselmenin kıyılardaki 

kentlere yapacağı afetlerin ne kadarlık mali kayba neden olacağı modellenmiştir 

(Abadie, Sainz de Murieta, & Galarraga, 2016).  
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Tablo 9 Avrupa'daki Kıyı Şehirlerinde İklim Değişikliği Kaynaklı Yıllık Ortalama Kayıp (Milyon $) 

(Abadie, Sainz de Murieta, & Galarraga, 2016) 

Yıllık Ortalama Kayıp (Milyon ABD Doları) 

Şehir / Yıl 2030 2050 2070 2100 

İstanbul 201 1400 3,837 9,806 

Odesa 116 836 2,432 6,577 

İzmir 132 915 2,442 5,746 

Rotterdam 237 1219 2,716 5,511 

St. Petersburg 106 577 1,435 3,274 

Lizbon 65 354 862 1,891 

Glasgow 30 218 631 1,558 

Dublin 48 272 681 1,504 

Marsilya 13 101 318 810 

Barselona 18 124 339 797 

Hamburg 68 221 422 775 

Londra 56 190 375 703 

Amsterdam 39 137 275 523 

Porto 19 87 210 460 

Kopenhag 22 81 176 368 

Napoli 10 52 128 290 

Stockholm – 0.6 5 91 

Atina – 0.5 3 86 

Helsinki 3 8 19 53 

Toplam 1181 8,842 19,376 42,924 
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Tablo 9’da görüleceği üzere diğer Avrupa kıyı kentleri ile karşılaştırıldığında, İstanbul 

ve İzmir’in büyük risk altında olduğu, olası afetlere karşı oldukça kırılgan olduğu ve 

ekonomik kayıpların yoğun bir şekilde yaşanacağı ön görülmüştür.  

 

Grafik 21 21. Yüzyılın Sonuna Doğru Avrupa ve Orta Asya Bölgesinde Beklenen Aşırı İklim Olaylarındaki 

En Çok Artışın Olacağı Ülkeler Sıralaması (Dünya Bankası, 2009) 

 Dünya Bankası tarafından hazırlanan “Avrupa ve Orta Asya’nın İklim Değişikliğine 

Adaptasyonu” raporunda 21. grafik paylaşılarak 21. yüz yılın sonlarına doğru 

Türkiye’nin Orta Doğu ve Orta Asya’da ekstrem iklim olaylarına en fazla maruz 

kalacak ülkeler arasında 3. sırada yer alabileceğini ortaya koymaktadır (Dünya 

Bankası, 2009). Raporda yer verilen, Baetting ve arkadaşları tarafından yapılan 

çalışma ile 1961-1990 yılları arasında en sıcak, en kuru ve en yağışlı yazlar ve kışlar, 

ekstrem olaylar indikatör olarak değerlendirilerek 2070 – 2100 yılları arasında nasıl 

olacağı modellenerek oluşturulan formu üzerinden indeks haline getirilmiştir (Baettig, 

Wild, & Imboden, 2007).  İndekse göre en fazla risk altında olan ilk üç ülke Rusya, 

Arnavutluk ve Türkiye olarak sıralanmıştır.  
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Özetle, ülkemizde hali hazırda sel, fırtına, kuraklık gibi iklim kaynaklı afetlerin yoğun 

yaşandığı, zamanla bu afetlerin daha da artarak devam edeceği, özellikle İç Anadolu 

bölgesinde kuraklığın, kuzey bölgelerde sel ve taşkınların, kıyı şeridindeki kentlerde 

deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle maddi kayıpların oluşacağı birçok akademik 

çalışmada ve ilgili kurumlar tarafından hazırlanan raporlarda görülebilmektedir.  

Bu kapsamda, Türkiye’nin kayıp ve zararlar konusunda Paris İklim Anlaşması’nın 

hükümleri doğrultusunda çalışmalar ve uluslararası iş birlikleri yapması aynı zamanda 

ülke çıkarlarına da uygun olacaktır.  

Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu tarafından hazırlanan, Türkiye’de İklim Değişikliği Risk 

Yönetimi raporunda kuraklık riski ve etkilerine dair tarihsel bilgiler de verilmiştir. 

Aynı zamanda Anadolu topraklarının kuraklık sonrasında büyük sosyoekonomik 

krizler yaşama potansiyelini de ortaya koymaktadır. Söz konusu raporda, 1500’lerin 

başında başlayan Celali isyanlarının kırsal bölgelere sıçradığı, 1600’lere kadar devam 

ettiği belirtilerek, isyanlarının uzamasının sebepleri arasında Anadolu’daki kuraklığın 

da olabileceği belirtilmiştir. M.Ö 1290’da Hititlerin karşı karşıya kaldığı kuraklık 

sorununun Hititlerin sonunu hazırladığı, 1874-1975 yılları arasında yaşanan kuraklığın 

ise Anadolu’da 20.000 insanın yaşamını kaybetmesine neden olduğu belirtilerek, 

Anadolu’nun su kıtlığına ve kuraklığa karşı hassas olduğu vurgulanmıştır (Kadıoğlu, 

2012).  

Prof. Dr. Hakan Yiğitbaşoğlu ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada ise 

Türkiye’deki Nar Gölü’ndeki sediment katmanlarındaki karbonatlardan oksijen 

izotopları incelenmiş, yağış ve buharlaşma indeksi 1400 yılından 2000’lere kadar 
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oluşturulmuştur. Bu incelemede de Celali İsyanları dönemine denk gelen ciddi yoğun 

kuraklık dönemi tespit edilmiştir. (Yiğitbaşoğlu & vd., 2015) 

Türkiye ve Ortadoğu’da yaşanan kuraklığı geniş, kitlesel göçlere de sebep olabileceği 

görülmektedir. Suriye’de başlayan savaşın gerekçeleri arasında da kuraklık sorunu 

olduğunu belirten çalışmalar yapılmıştır. (Müllera, Yoon, Gorelick, & Tilmant, 2016). 

Dolayısıyla, Türkiye’nin iklim değişikliği ile yaşanan kuraklık afetinden sadece 

tarımsal anlamda veya suya ulaşım anlamında değil, göç dalgaları nedeniyle 

sosyoekonomik olarak da etkileneceği öngörülebilir.  

6.4. Paris Anlaşması’nda Kayıp ve Zarar 

İklim değişikliği kapsamında oluşan kayıp ve zarar konusu daha önceki iki uluslararası 

metinde yer almamıştır. Uyum başlığı altında ele alınan kayıp ve zarar konusuna artık 

daha fazla önem verilmesi gerektiği için Paris Anlaşması’nda ayrı bir başlık olarak 

kayıp ve zarar başlığına yer verilmiş ve önemli kararlar alınmıştır.  

Kyoto Protokol’ünde kayıp ve zararlar konusunda herhangi bir hüküm yer almamış ve 

bu konuya protokolde yer verilmemiştir (Birleşmiş Milletler , 1998). 

Aynı şekilde, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nde 

(BMİDÇS) de kayıp ve zararlar konusuna dair bir ifade yer almamaktadır (Birleşmiş 

Milletler, 1992). 

Uzun süredir birçok ülkede iklim değişikliğine dair senaryo çalışmaları yapılmaktadır. 

Birleşmiş Milletler tarafından da Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli’nde de 

dünyanın sıcaklığındaki artışa dair farklı senaryolar kapsamında raporlar 

yayımlanmaktadır. Oluşan maddi ve manevi kayıpların azaltılması yani iklim 

değişikliğine uyum sağlanması adına çalışmalar yapılması gerekliliği uluslararası 
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toplantılarda dillendirilmeye başlanmıştır. Bu kapsamda, kayıp ve zarar kavramı ilk 

defa Paris’teki iklim zirvesinde ete kemiğe büründü ve anlaşmanın önemli maddeleri 

arasında yerini aldı.   

Paris Zirvesi’nde çıkan kararların 48, 49, 50, 51 ve 52. kararları iklim değişikliğinden 

kaynaklı “kayıp ve zarar”lara dairdir. Özünde bu kavram iklim değişikliğine dair uyum 

sağlanamaması halinde oluşacak kayıp ve zararları ifade etmektedir.  

Kararlarda; Varşova Uluslararası Mekanizmasının çalışmalarına devam etmesi, 

mekanizmanın yürütme komitesinin Anlaşmaya taraf olanların kapsamlı risk yönetimi 

stratejileri oluşturma ve uygulama çabalarını kolaylaştırmak amaçlı olarak sigorta ve 

risk konularında bilgi aktarımını sağlayacak bilgi aktarımı takas odasının kurulması 

yer almaktadır (Paris Anlaşması, 2015).  

Yine yürütme komitesinin yetkileri çerçevesinde BMİDÇS kapsamında yer alan 

mevcut organları ve uzmanları, Uyum Komitesini ve En Az Gelişmiş ülkeler Uzman 

Grubunu ve BMİDÇS dışında kalan ilgili kurum ve uzmanların çalışmalarından yola 

çıkarak iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini engellemek, azaltmak ve yer 

değiştirmelere müdahale etmek amacıyla bir çalışma kolu oluşturması kararı alınmıştır 

(Paris Anlaşması, 2015). 

Bu kararların uygulanması için Varşova Uluslararası Mekanizmasının Yürütme 

Komitesinin bir an önce harekete geçmesi ve bu kararlar kapsamında yaptığı 

faaliyetleri de yıllık raporuna alması kararı verilmiştir.  Ek olarak, Anlaşma içerisinde 

kayıp ve zararlara dair konan 8. Maddenin herhangi bir borç ve tazminatla ilgili 

olmadığı ve herhangi bir borç veya tazminata dayanak teşkil etmediği de 52. Kararda 

vurgulanmıştır (Paris Anlaşması, 2015). 
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Bu vurgu, kayıp ve zararlardan kaynaklı olarak gelişmekte olan ve az gelişmiş 

ülkelerin iklim değişikliği kaynaklı kayıp ve zararlardan dolayı gelişmiş ülkelerden 

herhangi bir tazminat talep edilmesini engellemek amacıyla konmuştur. Bu durumda, 

iklim değişikliğinin tarihsel sorumluları bu konuda hiçbir sorumluluğu olmayan 

ülkelerde yaşanacak iklim değişikliği kaynaklı kayıp ve zararların maliyetini 

karşılamaktan imtina etmektedirler.  

Paris Anlaşması’nda kayıp ve zararlar 8.maddede12 değerlendirilmiştir. Bu maddenin 

ilk fıkrasında sürdürülebilir kalkınmanın iklim değişikliği kaynaklı ekstrem hava 

olayları, yavaş başlangıç olayları ile ilgili kayıp ve zararların azaltılması ve riskin 

azaltılmasında önemli rolü olduğu vurgulanarak imza atan ülkelerin bunun bilincinde 

olduğu vurgulanmaktadır. İlk fıkrada sürdürülebilir kalkınma vurgusu kayıp ve 

zararlar kavramının temel ilkesi haline getirilmiştir. Bu ifade ile 1992 yılında Rio 

Zirvesi’nde ortaya konulan ilkenin devam ettiği söylenebilir. Kayıp ve zararların ancak 

ve ancak sürdürülebilir kalkınma ile sağlanabileceği belirtilmiştir. Yani, kayıp ve 

                                                 

12 MADDE 8 
1. Taraflar iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle, bu kapsamda ekstrem hava olayları ve yavaş başlangıç olaylarıyla ilgili kayıp 

ve zararın tersine çevrilmesinin, azaltılmasının, bunlara müdahale edilmesinin ve kayıp ve zarar riskinin azaltılmasında 

sürdürülebilir kalkınmanın oynadığı rolün önemini bilmektedirler. 
2. İklim Değişimiyle Etkileriyle ilişkili Kayıp ve Zarar için Varşova Uluslararası Mekanizması Paris Anlaşması Taraflarının 

buluşması olarak Taraflar Konferansının yetkisine ve yönlendirmesine tâbi olacak ve Paris Anlaşması Taraflarının buluşması 

olarak Taraflar Konferansı tarafından kararlaştırılacağı üzere desteklenip güçlendirilebilecektir.  
3. Taraflar iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle ilgili kayıp ve zarar yönünden işbirlikçi ve kolaylaştırıcı bir zeminde, örneğin 

Varşova Uluslararası Mekanizması üzerinden karşılıklı anlayışı, eylem ve desteği güçlendirmelidir. 

4. Bu nedenle karşılıklı anlayışı, eylem ve desteği güçlendirme amaçlı işbirliği ve kolaylaştırma alanları aşağıdakileri 
kapsayabilir: 

(a) Erken uyarı sistemleri, 

(b) Acil durumlara hazırlıklılık, 
(c) Yavaş başlayan iklim olayları, 

(d) Geri döndürülemez ve kalıcı kayıp ve zarar içerebilen olaylar, 

(e) Kapsamlı risk değerlendirmesi ve yönetimi, 
(f) Risk sigortası kaynakları, iklim riski havuz sistemi ve diğer sigorta çözümleri, 

(g) Ekonomik olmayan kayıplar, 

(h) Toplulukların, geçim kaynaklarının ve ekosistemlerin esnekliği. 
5. Varşova Uluslararası Mekanizması Anlaşma kapsamındaki mevcut organlar ve uzman gruplarıyla ve ayrıca Anlaşma dışında 

yer alan ilgili kurumlar ve uzmanlık organlarıyla işbirliği yapacaktır. 
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zararlar kalkınmayı engellememeli, mücadele sürecinde ise sürdürülebilirlik 

politikasının merkeze oturacağı görülmektedir.  

Aynı maddenin 2. fıkrasında ise Varşova Uluslararası Mekanizmasının Paris 

Anlaşması’nın yürürlüğe girmesi ile işlevine devam edeceği ve Paris Anlaşması’nın 

tarafları tarafından oluşturulan konferansa bağlı çalışacağı ve güçlendirileceği 

belirtilmiştir. 2011 yılında Durban’da gündeme gelen mekanizma 2013 yılında 

COP19’da ete kemiğe bürünmüş ve Varşova Uluslararası Mekanizması kurulmuştu. 

Kurulan mekanizma anlaşmadaki kayıp ve zarar başlığının oluşmasını sağlamıştı. 

Anlaşmada alınan bu karar ile söz konusu mekanizmanın 2020 yılından sonra da 

çalışmaya devam edeceği belirtilmektedir.   

Aynı maddenin 3. fıkrasında ise anlaşmaya imza atan ülkelerin kayıp ve zarar ile ilgili 

iş birliği yapması, ortak faaliyetler yapması ve birbirlerine destek vermelerine karar 

kılınmıştır.  

4. fıkrasında ise karşılıklı anlayış, eylem ve desteği güçlendirme amaçlı iş birliği ve 

kolaylaştırma alanları, erken uyarı sistemleri, acil durumlara hazırlıklılık yavaş 

başlayan iklim olayları, geri döndürülemez ve kalıcı kayıp ve zarar içerebilen olaylar, 

kapsamlı risk değerlendirmesi ve yönetimi, risk sigortası kaynakları, iklim riski havuz 

sistemi ve diğer sigorta çözümleri, ekonomik olmayan kayıplar, toplulukların, geçim 

kaynaklarının ve ekosistemlerin esnekliği olarak tanımlanmıştır.  

5. fıkrada ise mekanizmanın Anlaşma’daki diğer organlarla ve uzman gruplarıyla ve 

Anlaşma dışındaki kişi ve kurumlarla da iş birliği yapacağı vurgulanmıştır.  

Anlaşmanın en belirgin özelliği hangi alanlarda iş birliği yapılacağına dairdir. İş birliği 

alanları detaylı olarak tanımlanmıştır. Bu iş birliği alanlarında devletlere düşen 
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görevlerin neler olacağı ise açıkça belirtilmemiştir. Taraf olan ülkelerin kendi 

içerisinde de özel sektöre, sivil toplum kuruluşlarına, üniversitelere ve kamu 

kurumlarına çeşitli sorumluluk alanları da oluşmaktadır. Tanımlanan alanların sosyal, 

ekonomik ve teknoloji alt başlıklarında da detaylı olarak değerlendirilmesinde yarar 

olacaktır. Bu nedenle her bir alan ayrı ayrı değerlendirilecektir.   

Kayıp ve zararlar başlığı özü ve içeriği itibariyle iklim değişikliğine “uyum” 

kapsamında değerlendirilmektedir. Anlaşmanın 8. Maddesinde belirtilen iş birlikleri, 

iklim değişikliğini durdurmak veya yavaşlatmak hedefi taşımamaktadır. Aksine, iklim 

değişikliğinin etkilerine karşı nasıl hazırlıklı olunur ve bu değişime nasıl uyum 

sağlanır bu konuda uluslararası iş birliği öngörmektedir. İş birliği ön görülen alanları 

tekrar hatırlamak gerekirse; Erken uyarı sistemleri, Acil durumlara hazırlıklılık, Yavaş 

başlayan iklim olayları, Geri döndürülemez ve kalıcı kayıp ve zarar içerebilen olaylar, 

kapsamlı risk değerlendirmesi ve yönetimi, risk sigortası kaynakları, iklim riski havuz 

sistemi ve diğer sigorta çözümleri, ekonomik olmayan kayıplar, Toplulukların, geçim 

kaynaklarının ve ekosistemlerin esnekliği. Başlıkların tamamı iklim değişikliğinin 

etkilerine dairdir.  

BMİDÇS kapsamında kayıp ve zarara dair çalışma yürüten İklim Değişikliği Kaynaklı 

Kayıp ve Zararlara dair Varşova Uluslararası Mekanizması (VUM) Kasım 2016’da 

Marakeş’te yapılan COP 22’de 5 yıllık çalışma planını sunmuştur.  

Uyumun bir parçası olarak “kayıp ve zararlar” ele alındığında, Avrupa Birliği’nin 

İklim Değişikliği Uyum Stratejisi de önemli bir doküman olarak önümüzde 

durmaktadır.  
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AB’nin yayımladığı “AB İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi’nde” iklim 

değişikliğinin geri dönülmez etkilerine dair hazırlıklı olunması hedeflenmektedir. Bu 

kapsamda 3 hedef belirlenmiştir stratejide bunlar; a) Üye ülkeler tarafından uyum 

eylemlerinin teşvik edilmesi, b) Daha bilinçli karar verme adımlarının desteklenmesi, 

c) Hassas sektörlerin uyumunun desteklenmesi dir. Bu hedeflere ulaşabilmek için de 

8 eylem belirlenmiştir. Bunlar da sırasıyla;  

1) Tüm üye ülkelerin kapsamlı uyum stratejilerini oluşturmalarının desteklenmesi  

2) Avrupa’da uyum kapasitesinin artırımını desteklemek ve 2020 yılına dek uyum 

faaliyetlerini hızlandırmak için LIFE fonlarının desteklenmesi  

3) Belediye başkanları ile yakın temas ve etkileşim içinde bulunarak, uyumun ülke 

ölçeğinden şehir ölçeğine aktarımının sağlanması  

4) İklim değişikliği ve uyum faaliyetlerinin uygulanması konusunda bilgi ve veri 

boşluklarının doldurulması  

5) Geçerli ve kabul görmüş bilgi ve önlemlere tek bir kaynaktan ulaşma anlayışının 

(onestop shop) yaygınlaşması için İklim-UYUM portalının kullanılması  

6) Ortak Tarım Politikası, Uyum Politikası ve Ortak Balıkçılık Politikasının, ‘iklim 

dirençlilik’ kapsamında kolaylaştırılması  

7) İklim değişikliğine karşı daha dirençli ve daha esnek altyapı sistemlerinin kurulması  

8) Esnek yatırımlar için sigorta vb. diğer finansal ürünlerin tanıtılması. (AB, 2013) 

4. başlıktaki, uyuma yönelik olarak bilgi ve veri boşluğunun doldurulması, afet 

yönetimi, risk değerlendirmesi Erken uyarı sistemleri, Acil durumlara hazırlıklılık, 
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Kapsamlı risk değerlendirmesi ve yönetimi başlıklarının tamamı için olmazsa 

olmazdır. Veri ve bilgi ile, bu başlıklarda çalışmalar ve iş birlikleri yapılabilir.  

Öte yandan, AB’nin iklim değişikliğine uyum amacıyla oluşturduğu internet 

portalında, 62 uyum faaliyeti tanımlanmıştır. 10 sektör başlığı, ağırlıklı olarak 

öncelikli uyum faaliyeti yapılması gerekenler olarak belirlenmiş ve 62 adet uyum 

faaliyeti bu sektörler altında gruplandırılmıştır. Sektörlerin içerisinde, 7. başlık olan 

alt yapı başlığının altında, Paris Anlaşması’nın 8. Maddesinde belirtilen “erken uyarı 

sistemleri” nin kurulması vurgulanmıştır. Yine Paris Anlaşması 8. Maddede yer alan 

“Risk yönetimi” ise kentsel alanlar, su yönetimi, altyapı, sağlık, kıyı alanları, 

biyoçeşitlilik gibi sektörlerde vurgulanmıştır. Ayrıca, ana başlık olarak, “afet risk 

azaltımı” da yer almaktadır (AB, 2013).   

6.5. Erken Uyarı Sistemleri, Acil Durumlara Hazırlıklılık Ve Kapsamlı 

Risk Değerlendirmesi 

Erken uyarı sistemleri, acil durumlara hazırlıklılık ve kapsamlı risk değerlendirmesi 

Anlaşma’nın 8. Maddesinde iş birliği alanı olarak belirtilmiştir. Bu başlık altında bu 

uyum süreci için kritik olan bu üç konu ele alınacaktır.  

Anlaşma’nın 8. Maddesinde geliştirilmesi ve iş birliği yapılması gereken alanların 

başında kayıp ve zararların engellenmesi ve azaltılması için erken uyarı sistemlerine 

vurgu yapılmıştır. Ekstrem hava olaylarının (sel, hortum, ısı dalgaları, vb.) da rutin 

hava olaylarının da erkenden öğrenilebilmesi ve toplumun ve yöneticilerin 

uyarılabilmesi kayıp ve zararları ortadan kaldırabilecek veya azaltabilecektir. Örneğin 

hortuma dair bilginin saatler öncesinden bilinmesi zarar görme riski olan kişilerin veya 

eşyaların bölgeden uzaklaştırılmasını sağlayabilmektedir. Erken uyarı sisteminin 
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geliştirilmesi ile sürenin arttırılması olası etkilerden daha fazla korunmayı 

sağlayabilecektir. 

2015 yılında Artvin’de yaşanan sel felaketinde 8 kişi yaşamını yitirmiş 3 kişi 

kaybolmuş ve onlarca insan yaralanmıştı. 24 Ağustos’ta gerçekleşen afette imara 

açılmış sulak alanlar ve dere yatağında yer alan binalar büyük zarar görmüştür. Erken 

uyarı sisteminin bulunması halinde ise bu alanda bulunan insanlarının uzaklaşması ve 

araçların bölgeden çekilmesi ile maddi ve manevi kayıplar azaltılabilirdi. Ancak ne 

yazık ki birçok raporda Karadeniz Bölgesi’nin sel felaketleri konusunda risk altında 

olduğunun vurgulanmasına rağmen bu alanda herhangi bir erken uyarı sistemi 

bulunmamaktadır. 13 

Paris Anlaşması öncesinde Japonya’nın Sendai şehrinde 14-16 Mart 2015 tarihlerinde 

3. BM Afet Risk Azaltım Konferansı (World Conferance on Disaster Risk Reduction) 

gerçekleştirildi. Bu konferansta Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius “İklim Riski 

Erken Uyarı Sistemleri” (The Climate Risk Early Warning Systems- CREWS) 

inisiyatifinin kurulmasını önerdi. Bu konferansta G7 zirvesince de kabul edilen 2015 

– 2030 Afet Riski Azaltımı İçin Sendai Çerçevesi de oluşturuldu.  

Sendai Çerçevesi’nden önce, Hyogo Çerçevesi Eylem planı, 2005 – 2015 yılları için, 

afetler nedeniyle oluşabilecek can kayıplarını ve maddi kayıpları azaltmak için 

oluşturulmuştur. Hyogo Çerçevesi’nden kazanılan deneyimle Sendai Çerçevesi 

oluşturulmuştur. Hyogo’da; Risk azaltma stratejilerinin sürdürülebilir kalkınma 

                                                 

13 http://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/08/150825_hopa_sel , Erişim Tarihi: 25.08.2017 

 

http://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/08/150825_hopa_sel
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politikalarına ve planlarına entegrasyonu; afetlere karşı duyarlılığı arttırmak için 

kurumların, mekanizmaların ve kapasitelerin oluşturulması ve güçlendirilmesi ve risk 

azaltma yaklaşımlarının acil duruma hazırlık, müdahale ve iyileştirme programlarına 

sistematik bir şekilde entegrasyonu stratejileri belirlenmiştir. Bu stratejiler üzerinden 

çalışmalar yapılmıştır. 

Hyogo Çerçevesi’nde, belirlenen 5 öncelikli eylemlerin bir tanesinde de erken uyarı 

sistemlerinin geliştirilmesine vurgu yapılmaktadır. Söz konusu eylem şu şekilde 

belirtilmişti; “Afet risklerinin tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve erken 

uyarının geliştirilmesi”. (Hyogo Çerçevesi, 2005) 

“Afet risklerinin tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve erken 

uyarının geliştirilmesi” konusunda ise afet riski ile bağlantılı bütün 

verilerin oluşturulması (istatistiksel bilgi ile birlikte), afet risk azaltımına 

ve kırılganlığa yönelik göstergelerin belirlenmesi; insan merkezli erken 

uyarı sistemlerinin geliştirilmesi; bilim ve teknolojide gelişme sağlanması, 

uzaydan elde edilen dünyaya dair veriler oluşturulması, iklim ve hava 

durumu modellemesinin yapılması ve erken uyarının geliştirilmesi; 

bölgesel ve gelişmekte olan risklerin belirlenmesi gerektiği Hyogo 

Çerçevesinde belirtilmektedir” (Hyogo Çerçevesi, 2005). 

CREWS’in amacı çoklu afet erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi, desteklenmesi ve 

başta gelişmekte olan küçük ada ülkelerine, çok az gelişmiş ülkelerine ve Afrika’daki 
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ülkelere olan üzere gelişmekte olan ülkelere bu alanda destek olmaktır.14 Öte yandan, 

CREWS inisiyatifi Sendai Çerçevesi’nin uygulanması için doğrudan katkı 

sağlamaktadır.  

CREWS, Dünya Meteoroloji Teşkilatı, Birleşmiş Milletler Afet Risk Azaltım Ofisi ve 

Dünya Bankasının Afet Azaltımı ve İyileştirme için Küresel Servisi tarafından 

desteklenmektedir.  

CREWS, gelişmekte olan ülkelerdeki erken uyarı sistemlerinin teknolojik ve kurumsal 

kapasite olarak geliştirilmesi için 2020 yılında 100 milyon dolara ihtiyaç olduğunu 

belirtmektedir. Bu fon Dünya Bankası’nın Afet Azaltımı ve İyileştirme için Küresel 

Servisi tarafından yönetilecektir.  

Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, Lüksemburg ve Hollanda 80 ülkede daha iyi 

erken uyarı sistemleri olması için 80 milyon dolarlık ekipman sağlanma yönünde 

anlaşma yaptılar.15  

Dünya Meteoroloji Teşkilatı Genel Sekreteri Michel Jarraud’a göre, çoklu afet erken 

uyarı sistemler ile tropikal hortumlar, seller, fırtınalar, orman yangınları, sıcaklık 

dalgaları, tsunamiler gibi hidrometeorolojik afetlerden kaynaklı yaşam kayıpları 

büyük oranda azaltılabilmektedir. Aynı zamanda yılda 300 milyar doları bulan 

                                                 

14CREW’in bazı görevleri için; http://newsroom.unfccc.int/lpaa/resilience/climate-risk-and-early-

warning-systems-initiative-strengthening-the-systems-at-the-heart-of-resilience/   (Erişim Tarihi: 

10.04.2017) 

15 Anlaşmaya dair haber için; https://www.unisdr.org/archive/46913 (Erişim Tarihi: 10.04.2017) 

http://newsroom.unfccc.int/lpaa/resilience/climate-risk-and-early-warning-systems-initiative-strengthening-the-systems-at-the-heart-of-resilience/
http://newsroom.unfccc.int/lpaa/resilience/climate-risk-and-early-warning-systems-initiative-strengthening-the-systems-at-the-heart-of-resilience/
https://www.unisdr.org/archive/46913
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ekonomik kayıpların azaltılması için de önemli bir yatırım olduğu yine Jarraud 

tarafından vurgulanmıştır.  

Dünya Bankası İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı Rachel Kyte de erken uyarı 

sistemlerinin sadece insanların yaşamının kurtarılması için değil aynı zamanda 

sürdürülebilir ve dirençli gelişim için de vaz geçilmez olduğunu belirtmiştir. Yine 

Kyte’a göre; daha iyi hava tahminleri ile çiftçilerin ne zaman yağmur yağacağını 

bilmeleri ekinlerinin yok olmaması için önlem almalarını sağlayacak veya selden önce 

hayvanlarını yüksek bölgelere taşımalarına fırsat verecektir.16  

Erken uyarı sistemlerinin yöntemi ve teknolojisi yaşanan hava olaylarına göre farklılık 

göstermektedir. Ancak bu sistemlerin işlevli hale gelebilmesi için öncelikle doğru ve 

işe yarayan verilen zamanında ve doğru yöntemlerle elde edilmesi gerekmektedir. 

Doğru elde edilmeyen bilgi ile uyarı sistemi oluşturulamaz. Bu nedenle meteorolojik 

verilerin (sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem vb.) doğru bir biçimde, ilgili coğrafi alanları 

kapsayacak şekilde toplanması gerekmektedir. 

Timothy M. Lenton’a (2011) göre, erken uyarı sistemleri birçok farklı şekilde 

olabilmektedir. Bu farklı şekiller olayın ne zaman olacağı, olayın olup olmayacağı ve 

niteliksel değerlendirmesi üzerine erken uyarıları elde edilebilmektedir. Son 

zamanlarda özellikle karmaşık sistemlerdeki kritik geçişler için erken uyarı 

sistemlerine ilgi artmaktadır. Birçok hızlı afet için örneğin hortumlar, tsunamiler için 

karmaşık erken uyarı sistemleri bulunmakta ve kullanılmaktadır ancak yavaş oluşan 

afetler için örneğin kuraklık ve mevsimsel iklim tahminlerine dair erken uyarı 

                                                 

16Dünya Bankası İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı Rachel Kyte’nin görüşlerinin tamamı için; 

https://www.unisdr.org/archive/46913 (Erişim Tarihi: 11.04.2017) 

https://www.unisdr.org/archive/46913
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sistemleri henüz yeni yeni kullanılmaktadır.  Birleşmiş Milletler bütün afetler için 

küresel olarak entegre erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi çağrısında bulunmuştur. 

Bu erken uyarı sistemleri iklimin devrilme-değişme (climate tipping points) noktasını 

da kapsamalıdır. Çünkü bu durum kısa vadeli afetleri etkilemekte ve ciddi risk 

oluşturmaktadır. İklimin devrilme noktası iklimi temsil eden olaylardaki (yağış, 

hortum vb.) bölgesel dağılımı ve sıklığı ve şeklindeki doğrusal olmayan kayış olarak 

görülebilir. Örneğin, Grönland’daki veya Batı Antartika Buzullarındaki durum deniz 

seviyesindeki artışı hızlandırabilir ve bu durumda tsunamilerin veya hortumların 

etkisini arttırabilir. Amazonların veya kutupaltı ormanların kuruması kontrol 

edilemeyen yangınları oluşumunu arttırabilir. Batı Afrika musonlarındaki bozulma 

Sahra’daki kuraklığı etkileyebilir (Lenton, 2011). 

Eğer iklim devrilme noktası için erken uyarı sistemleri başarılabilirse bu durum 

toplumlara büyük değer katabilir. Örneğin, El Nino’nun artması tarım sektörüne yılda 

1 milyar dolar zarar verebilmektedir ancak bu zarar mevsimsel erken uyarı sistemleri 

ve etkin hazırlıklarla büyük oranda azaltılabilir. Başarılı bir erken uyarı sistemi sosyal 

ve teknolojik faktörlerin yanında bilimsel kapasiteye dayanmaktadır (Lenton, 2011). 

Lenton çalışmasından çıkan sonuçları değerlendirirken, erken uyarı sistemlerinin ana 

hedefinin riski azaltmak olduğunu bu nedenle riskin değerlendirilmesinin öncelikli 

faaliyet olması gerektiğini belirtmektedir. Bilimsel tahminin geliştirilmesi de erken 

uyarı sistemlerinin amacı için yol göstericidir. Bilimsel tahminler için modeller 

kullanılmaktadır. Bu tahminlerin geliştirilmesi doğru, kararlı ve geçmişi fazla olan 

verilerle sağlanabilir. Aynı zamanda, anlık izleme sistemlerinin de geliştirilmesi 

gerekmektedir. Erken uyarı sistemlerinin iyi çalışması durumunda bu sistemlerden 

gelen sonuçların riskin azaltılması için iyi kullanılması, ilgili yerlere iletilmesi ve etkin 
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risk azaltımına çevrilmesinin de oldukça önemli olduğu unutulmamalıdır (Lenton, 

2011).  

CREW tarafından Paris İklim Zirvesi’nden önce Eylül, 2015’de yayımlanan 

dokümanda, erken uyarı sistemlerini acil durum planları, risk değerlendirme, afet 

yönetimi ile birlikte değerlendirerek oluşturan ülkelerin yaşanan afetlerde ölen insan 

sayısını oldukça düşürdükleri ve aynı zamanda maddi zararların da büyük oranda 

azaltıldığı belirtilmiştir. Ancak, en kırılgan olan yani iklim değişikliğinden en fazla 

olumsuz etkilenecek olan ülkelerde erken uyarı sistemlerinin hala bulunmadığı 

görülmüştür. Ek olarak, ülkelerin Paris Anlaşması öncesi ve sonrasında yayınlamış 

oldukları INDC’lerde özellikle kırılgan ülkelerin (az gelişmiş ve ada ülkelerinin) erken 

uyarı sistemlerini kurmayı planladıkları ifade edilmiştir. Bu olumlu bir gelişmedir 

(CREWS, 2015).  

Türkiye’nin INDC’sinde ise uyuma yönelik olarak Türkiye’nin hazırladığı İklim 

Değişikliği Uyum Planına atıf yapılmıştır. Bu planda yer alan ifadeler başka bir 

başlıkta incelenecektir.  

BMİDÇS kapsamında kayıp ve zarara dair çalışma yürüten İklim Değişikliği Kaynaklı 

Kayıp ve Zararlara dair Varşova Uluslararası Mekanizması Kasım 2016’da Marakeş’te 

yapılan COP 22’de sunduğu 5 yıllık çalışma planında da erken uyarı sistemleri, risk 

değerlendirmesi ve yönetimi ve acil durumlara hazırlıklılık konuları yer almıştır 

(UNFCCC, 2016c).  

Riskin tanımı hiç kuşkusuz kullanıldığı alana göre –özü sabit kalarak- değişiklik 

gösterebilmektedir. Örneğin, 20.12.2012 tarihli 28512 sayılı resmî gazete yayımlanan 

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre “Tehlikeden 
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kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali” 

olarak tanımlanmıştır.  

Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu’nun 2012 yılında yayımladığı ve Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’nın bir projesi kapsamında hazırlanan Türkiye’de İklim Değişikliği Risk 

Yönetimi raporunda risk şu şekilde tanımlanmıştır (Kadıoğlu, 2012); 

“Risk: Bir tehlikenin belli bir zaman ve mekânda gerçekleşmesi 

durumunda tehdit altında olan unsurların (bölgenin sakinleri, özellikleri, 

etkinlikleri, özgün tesisleri, doğal ve kültürel kaynakları, vb.) alacağı 

hasarın düzeyine bağlı olarak oluşacak potansiyel kayıplardır.” 

Bu iki tanım da aslında belirsizlik üzerinden yapılmaktadır. Belirsizliklerin olduğu 

alanda riskler bulunmaktadır. İklim değişikliğinin sonuçlarına dair de birçok 

belirsizlik bulunmaktadır. Bu nedenle iklim değişikliğinin yaratacağı riskler 

irdelenmektedir.  

Çevresel risk ise, sonucunda, insanın, yaşam alanlarının, biyoçeşitliliğin özetle 

ekosistemin ve çevrenin etkilenmesine neden olan risk olarak tanımlanmaktadır 

(Wessberg, Molarius, Seppala, Koskela, & Pennanen , 2007). İklim değişikliği de bu 

nedenle çevresel risk kavramının altında değerlendirilebilir.   

Riskin değerlendirilmesindeki ihtiyaç aslında gelecekte olacak olaylara dair kararların 

önceden verilebilmesini sağlamaktır. Doğru kararların doğru zamanda verilmesi için 

oldukça kritik olan risk değerlendirmesi aynı zamanda gereksiz maliyetleri de 

azaltmayı sağlayacaktır. 
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Paris Anlaşması’nda risk değerlendirmesi ve yönetimine özel önem verilmesi de bu 

nedenledir. Ülkelerin risk değerlendirmeleri üzerine iş birliği yapması belirsizliklerin 

azaltılmasını dolayısıyla daha doğru risk değerlendirmesinin yapılmasını 

sağlayacaktır.  

Ayrıca, UNISDR tarafından 2006 yılında Bonn’da düzenlenen 3. Erken Uyarıya Dair 

Uluslararası Konferans’ta ülkelerin erken uyarı sistemine dair yapmaları gereken 

faaliyetleri tanımlanan bir çalışma yayımlanmıştır. Bu kapsamda risk değerlendirme 

ve yönetimi, acil durumlara hazırlıklılık erken uyarı sisteminin olmazsa olmazı olarak 

ifade edilmiştir. (UNISDR, 2006) 

18-22 Ocak 2005 tarihleri arasında gerçekleştirilen Afet Zararlarının Azaltılması 2. 

Konferansında 168 BM üye ülkesi tarafından 2005-2015 yılları için Hyogo Çerçevesi 

kabul edilmiştir. Bu çerçeve, 2005 – 2015 yılları arasında afetlere karşı riski azaltmak 

amacıyla bilgiler sunan, rehber niteliğinde, bir dokümandır. Hyogo Çerçevesi iş 

birliğine özel olarak önem vermektedir. 2015 yılına kadar dünyada yaşanan afetlerde 

yaşamını yitiren insan sayısını, ekonomik, sosyal kayıpları azaltmayı hedefleyen bir 

çerçevedir (Hyogo Çerçevesi, 2005).  

Hyogo çerçevesinde, 3 stratejik hedef belirlenmiştir. Bunlar;  

1. Risk azaltma stratejilerinin sürdürülebilir kalkınma politikalarına ve planlarına 

entegrasyonu,  

2. Afetlere karşı duyarlılığı arttırmak için kurumların, mekanizmaların ve kapasitelerin 

geliştirilmesi ve güçlendirilmesi,  
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3. Risk azaltma yaklaşımlarının acil duruma hazırlık, müdahale ve iyileştirme 

programlarına sistematik bir şekilde entegrasyonudur (Hyogo Çerçevesi, 2005). 

Bu stratejilerin altında 5 adet öncelikli eylem belirlenmiştir. Bunlar;  

a) Kurumsal yapılarla birlikte, yerel ve ulusal ölçekte afet riskinin azaltılması 

birincil önceliktir.  

b) Afet risklerinin tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve erken uyarının 

geliştirilmesi, 

c) Bilginin, yeniliklerin ve eğitimin her seviyede güvenli ve afetlere duyarlı bir 

toplum oluşturulması için kullanılması,  

d) Risk faktörlerinin azaltılması,  

e) Her seviyede etkin bir müdahale için afetlere hazırlığın güçlendirilmesi (Hyogo 

Çerçevesi, 2005).  

Bu eylem planlarının uygulanması için de öneriler bulunmaktadır.  

Sırasıyla inceleyecek olursak, ilk eylemde, kurumsal alt yapının geliştirilmesine vurgu 

yapılmaktadır. Bu kapsamda, afet risk azaltımı için ulusal çapta kurumsal platformun 

kurulması (farklı paydaşları bir araya getirerek, örneğin üniversiteler, özel sektör, 

meslek odaları vb.), kanun, yönetmelik gibi yasal alt yapının sağlıklı oluşturulması, 

sorumlulukların ve kaynakların merkezileşmesinin önüne geçilerek dağıtılması, insan 

kaynağının iyi değerlendirilmesi, toplumun afet riskinin azaltılması çalışmalarına 

katılımlarının sağlanması, politik sorumlulukların teşvik edilmesi (politikacıların 

sorumluluk alması sağlanmalı) kurumsal alt yapının geliştirilmesi için yapılması 

gerekenlerin başında gelmektedir (Hyogo Çerçevesi, 2005).  



146 

 

İkinci öncelikli eylem olan, “Afet risklerinin tanımlanması, değerlendirilmesi, 

izlenmesi ve erken uyarının geliştirilmesi” konusunda ise afet riski ile bağlantılı bütün 

verilerin oluşturulması (istatistiksel bilgi ile birlikte), afet risk azaltımına ve 

kırılganlığa yönelik göstergelerin belirlenmesi; insan merkezli erken uyarı 

sistemlerinin geliştirilmesi; bilim ve teknolojide gelişme sağlanması, uzaydan elde 

edilen dünyaya dair veriler oluşturulması, iklim ve hava durumu modellemesinin 

yapılması ve erken uyarının geliştirilmesi; bölgesel ve gelişmekte olan risklerin 

belirlenmesi gerekmektedir (Hyogo Çerçevesi, 2005).  

Bilginin, yeniliklerin ve eğitimin her seviyede güvenli ve afetlere duyarlı bir toplum 

oluşturulması için kullanılması eylemine dair de yöntemler tanımlanmıştır. Bu 

kapsamda, bilgi paylaşımı ve işbirliği, disiplinler arası ve bölgesel ağlar oluşturulması, 

eğitim müfredatında veya formal olmayan şekilde risk azaltımına dair okullarda 

eğitimler verilmesi, toplumsal farkındalığın ve medyanın farkındalığının arttırılması, 

bütünleşik risk ve sosyoekonomik konularda araştırma kapasitesinin arttırılması, yerel 

yöneticiler ve hedef sektörler için risk azaltma eğitimlerinin verilmesi gibi çalışmaların 

eylemin hayata geçirilmesi için önemli olduğu belirtilmiştir (Hyogo Çerçevesi, 2005). 

Risk faktörlerinin (risk faktörlerinin gerekçelerinin) azaltılması eyleminin 

gerçekleştirilmesi için, sürdürülebilir ekosistemler yaratılması ve güçlü bir çevre 

yönetiminin gerçekleştirilmesi, iklim değişikliği özelinde risk azaltma stratejileri 

(deprem vb. gibi afetler için değil, iklim özelinde değerlendirme yapılması), gıda 

güvenliğinin sağlanması, kritik öneme sahip devlet kurumlarının korunması, kamu 

özel sektör işbirliğinin arttırılması, gelire göre düzenleme yapılarak kırılganlığın 

azaltılması, finansal risk paylaşım mekanizmasının oluşturulması, kentsel planlama ve 
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yapılara dair yasal mevzuatın daha iyi oluşturulması, kırsal kalkınma planlarının afet 

risk azaltımını göz önünde bulundurarak yapılması gerekmektedir.  

Her seviyede etkin bir müdahale için afetlere hazırlığın güçlendirilmesi hedefinin 

hayata geçirilmesi için ise, kurumsal afet yönetim kapasitesinin arttırılması, gelişen 

sektörler ve afet yönetiminde yer alan kişi ve kurumlar arasında diyaloğun, bilgi 

paylaşımının ve koordinasyonun geliştirilmesi, risk değerlendirme odaklı afete 

bölgesel müdahalenin geliştirilmesi, afete hazırlık planlarının gözden geçirilmesi ve 

tatbik edilmesi, acil durumlara dair fon oluşturulması, gönüllülük ve katılımın 

arttırılması, Hyogo Çerçevesi’nde vurgulanmaktadır (Hyogo Çerçevesi, 2005). 

Üç temel hedef ve bu hedeflerin hayata geçirilmesi için beş eylem planı ve eylem 

planının uygulanmasına dair öneriler Hyogo Çerçevesinde belirtilmektedir. Hyogo 

Çerçevesinin tamamının uygulanması için hiç kuşkusuz maddi kaynaklara da ihtiyaç 

duyulmaktadır. Maddi olarak güçlü olmayan bir ülkenin bu hedeflere ulaşmasında 

ciddi zorluklar yaşayacağı bir gerçekliktir.  

Öte yandan, bu maddi kaynakların yanında teknoloji ve insan kaynağı da risk azaltımı 

ve afet yönetimi konusunda önem teşkil etmektedir. Dolayısıyla uluslararası alanda bu 

konularda iş birliği bir zorunluluk haline gelmiştir.  

6.5.1. Sendai Çerçevesi 

BM tarafından bu konunun önemi birçok toplantıda vurgulanması nedeniyle, Paris 

Anlaşması öncesinde Japonya’nın Sendai şehrinde 14-16 Mart 2015 tarihlerinde 3. 

BM Afet Risk Azaltım Konferansı (World Conferance on Disaster Risk Reduction) 

gerçekleştirildi. Bu konferansta 2015 – 2030 yıllarını kapsayacak olan “Risk Azaltımı 

için Sendai Çerçevesi” oluşturuldu.  
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Sendai çerçevesi 15 yıl sürecek olan, gönüllü, herhangi bir bağlayıcılığı olmayan bir 

çerçevedir (Sendai Çerçevesi , 2015).  

Sendai Çerçevesi dört hedefte kayda değer azaltıma odaklanılmıştır;  

1) afetlerin öldürücülüğü  

2) etkilenen insan sayısı,  

3) doğrudan ekonomik kayıplar,  

4) kritik altyapı ve temel hizmetlerin sağlanmasında yaşanan zararlar  (Sendai 

Çerçevesi , 2015).  

Çerçeve üç alanda da kayda değer artış hedeflemektedir;  

1) 2020 yılına kadar ulusal ve yerel risk azaltım stratejileri,  

2) Gelişmekte olan ülkelerle iş birliği  

3) Çoklu zarar erken uyarı sistemleri ve afet risk bilgisi ve değerlendirmesi  (Sendai 

Çerçevesi , 2015).  

Sendai Çerçevesi Paris Anlaşması’nda söz konusu maddenin (8. Madde) yazılmasına 

da ön ayak olmuştur.  

Sendai Çerçevesi’nde 7 küresel hedef belirlenmiştir; 

“a) Afet nedeniyle küresel can kaybı sayısını 2030 yılına kadar önemli 

ölçüde azaltmak, bu doğrultuda 2005-2015 dönemine kıyasla, 2020-2030 

yılları arasında küresel seviyede her 100.000 nüfus başına can kaybı 

ortalamasını düşürmek.  
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b) Küresel seviyede afetten etkilenen insan sayısını 2030 yılına kadar 

önemli ölçüde azaltmak, bu doğrultuda 2005-2015 dönemine kıyasla, 

2020-2030 yılları arasında küresel seviyede ortalama rakamı her 100.000 

nüfus başına indirmek. 

c) Küresel düzeyde gayri safi yurt içi hasıla bakımından afetlerin yol açtığı 

doğrudan ekonomik kayıpları 2030 yılına kadar azaltmak.  

d) Afet nedeniyle kritik altyapıların zarar görmesini ve sağlık ve eğitim 

tesisleri dahil temel hizmetlerin aksamasını önemli ölçüde azaltmak, bu 

doğrultuda 2030 yılına kadar dirençliliklerini artırmak.  

e) Ulusal ve yerel afet risk azaltma stratejileri olan ülkelerin sayısını 2020 

yılına kadar önemli ölçüde çoğaltmak.  

f) Kalkınmakta olan ülkelere, bu çerçevenin uygulanmasına yönelik ulusal 

eylemlerini 2030 yılına kadar tamamlamaları için yeterli ve sürdürülebilir 

destek sağlamak üzere, uluslararası iş birliğini önemli ölçüde artırmak.  

g) Çoklu tehlike erken uyarı sistemlerinin, afet risk bilgisinin ve 

değerlendirmelerinin kullanımını ve bunların toplum tarafından 

ulaşılabilirliğini 2030 yılına kadar önemli ölçüde artırmak.” 

Bu küresel hedeflerin ölçüleceği ve değerlendirileceği de vurgulanmıştır.  

Sendai’nin öncelikli eylemleri aşağıdaki maddelerde toplanmıştır. Aşağıdaki 

eylemlere dair, bölgesel ve küresel iş birliklerinin yapılması Çerçeve’nin bir 

zorunluluğudur  (Sendai Çerçevesi , 2015).  
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1. Afet riskini anlamak;  

2. Afet riskinin yönetilmesi için afet risk yönetişimini güçlendirmek;  

3. Dirençlilik için afet risk azaltmaya yatırım yapmak;  

4. Etkili müdahale için afete hazırlık çalışmalarını geliştirmek ve iyileştirme, 

rehabilitasyon ve yeniden inşa safhalarında “Öncekinden Daha İyisini İnşa Etmek”.  

Önceliklere iklim değişikliği özelinde bakacak olursak; 

- Afet riskini anlamak olarak belirtilen 1. öncelikte, iklim değişikliği 

senaryolarının da işin içine katılarak risk değerlendirmesi ve haritalandırma 

yapılması vurgulanmıştır.  

- Önceliklerden ikincisi olan “Afet riskinin yönetilmesi için afet risk 

yönetişimini güçlendirmek” başlığında ise, iklim değişikliği konusunda 

küresel iş birliğinin geliştirilmesi gerektiği belirtilmektedir.  

- Öncelik 4’de “Etkili müdahale için afete hazırlık çalışmalarını geliştirmek ve 

iyileştirme, rehabilitasyon ve yeniden inşa safhalarında “ Öncekinden Daha 

İyisini İnşa Etmek”” hedefinde, “İlgili kurumların katılımlarıyla, iklim 

değişikliği senaryolarını ve bunların afet riskleri üzerindeki etkilerini göz 

önünde bulundurarak ve tüm sektörler ile ilgili paydaşların katılımını, uygun 

görüldüğü şekilde, kolaylaştırarak, afete hazırlık ve acil durum ile ilgili 

politika, plan ve programları hazırlamak veya gözden geçirmek ve periyodik 

olarak güncellemek” bir görev olarak tanımlanmıştır.  
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- Çerçevenin uluslararası iş birliği ve küresel ortaklık başlığında da iklim 

değişikliği nedeniyle afet yaşayan ada ülkelerine bu konuda destek sağlanması 

gerektiği belirtilmiştir  (Sendai Çerçevesi , 2015).   

AB tarafından hazırlanan, iklim uyum portalında ise, 10 sektör altında yapılması 

planlanan faaliyetler tanımlanmıştır. Bu sektörlerden dördüncüsü “afet risk 

azaltımı”dır. Bu kapsamda; 

a) Taşkına yatkın alanların iklim dirençliliğinin sağlanması 

b) Davranış değişimleri için bilinçlendirme kampanyalarının düzenlenmesi  

c) Tarımsal alanlarda su kaybının önlenmesi 

d) Su kullanımına duyarlı kentlerin ve binaların tasarlanması  

e) Bent ve barajların uyumunun geliştirilmesi  

f) Mendirek, dalgakıran ve yapay resiflerin kullanılması  

g) Risk yönetimi için finansal araçların temin edilmesi  

h) Tahliye ve acil yönetim planlarının geliştirilmesi  

i) Isı-sağlık sistemlerinin geliştirilmesi 

Yapılması planlanan eylemlerin başında gelmektedir. Buna ek olarak Alt Yapı ve 

Sağlık başlıklarında da erken uyarı sistemlerinin kurulması bir hedef olarak 

belirlenmiştir (AB, 2013).  

Uluslararası iş birliği çalışmalarında, hazırlanan raporlarda ve çerçevelerde iklim 

değişikliğinden kaynaklı kayıp ve zararların azaltılması için risk değerlendirmesi, acil 

durumlara hazırlıklılık ve erken uyarı sistemlerine özel önem verildiği görülmektedir. 

Farklı çalışmaların bu alanlarda yapılıyor olması iş birliği yapılma koşullarını da 

yaratacaktır. Paris Anlaşması ise bu farklı alanlarda yapılan çalışmaların tek elde 
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toplanması, bilgi paylaşımının ve teknoloji paylaşımının sağlanması adına önemli bir 

fırsat oluşturmuştur.  

Dünya’daki genel çerçeveyi irdeledikten sonra, Türkiye’de mevcut durumu görmek, 

Anlaşmanın ilgili maddesine dair neler yapılabileceği konusunda fikir oluşturmamızı 

sağlayacaktır.  

6.5.2. Türkiye’de Durum 

Bu başlık ve alt başlıklarda, bu alanda çalışma yapan kurumlar ifade edilecek ve 

sonrasında politika ve planlama metinlerinde erken uyarı sistemine dair ön görüler, 

hedefler aktarılacaktır. Paris Anlaşması’nın Kayıp ve Zararlar Başlığı altındaki 8. 

Maddesinde belirtilen iklim değişikliğine dair kapsamlı risk değerlendirmesi ve 

yönetimi, erken uyarı sistemleri ve acil durumlara hazırlıklılık konularında Türkiye’de 

farklı kurumlar çalışmalar yapmaktadır. Öte yandan, kayıp ve zarar başlığını Paris 

Anlaşması’nın ortaya çıktığı toplantıda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı takip etmiştir.  

Acil durumlara hazırlıklılık kapsamında acil durum ve afet yönetimi konusunda çatı 

kurum görevi gören Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), erken uyarı 

sistemleri konusunda Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı olan Meteoroloji Genel 

Müdürlüğü, risk değerlendirme ve yönetimi konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gibi kurumlar 

faaliyet yürütmektedir.  

Bu başlık altında, söz konusu ana kurumların görevleri kapsamında acil durumlara 

hazırlıklılık, erken uyarı sistemleri ve kapsamlı risk değerlendirmesi ve yönetimi 
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konusunda yapılan çalışmalar ve Tablo 10’da belirtilen Türkiye’nin politikasını 

belirleyen strateji, eylem planı ve raporlar aktarılacaktır.  

Tablo 10 Acil durumlara hazırlıklılık, erken uyarı sistemleri ve risk değerlendirmesi konularına temel teşkil 

eden ulusal dokümanlar 

Belge Tarih Hazırlayan Kurum 

İDKK hakkında 

Başbakanlık Genelgeleri 

(2013/11 İDHYKK 

Genelgesi’dir) 22 Ocak 

2001 (2001/2) 17 Şubat 

2004 (2004/13) 17 Ağustos 

2010 (2010/18) 4 Nisan 

2012 (2012/2) 4 Ekim 2013 

(2013/11)  

Başbakanlık 

Onuncu Kalkınma Planı 

(2014-2018)  

Temmuz 2013 Kalkınma Bakanlığı 

BMİDÇS Kapsamında 

Türkiye İklim Değişikliği 

Altıncı Ulusal Bildirimi 

2016 Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı 

T.C. Ulusal İklim 

Değişikliği (2010 – 2020) 

Strateji Belgesi 

Mayıs 2010 Çevre ve Orman 

Bakanlığı 

(Onaylayan: YPK) 

T.C. İklim Değişikliği 

Ulusal Eylem Planı  

(2011 – 2020 [İkinci baskı 

(2011 – 2023)] 2011 ve 

2012  

Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı 

Türkiye’nin İklim 

Değişikliği Uyum Stratejisi 

ve Eylem Planı  

Kasım 2011 Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı 

Türkiye Tarımsal 

Kuraklıkla Mücadele 

Stratejisi ve Eylem Planı 

(2013 – 2017) 

2013  Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık 

Bakanlığı 

İklim Değişikliğinin Sağlık 

Etkilerinin Azaltılması 

Ulusal Programı ve Eylem 

Planı 

2015 Sağlık Bakanlığı 

Türkiye Sürdürülebilir 

Kalkınma Raporu- 

Geleceği Sahiplenmek 

2012 Kalkınma Bakanlığı 

Çölleşme ile Mücadele 

Ulusal Stratejisi ve Eylem 

Planı 

24 Temmuz 2015  Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı 

AB İlerleme Raporu 2016 AB Komisyonu  

AFAD İklim Değişikliği ve 

Buna Bağlı Afetlere 

Yönelik Yol Haritası 

Belgesi (2014 – 2023) 

2014 AFAD 
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Ek olarak, AFAD tarafından yayımlanan İklim Değişikliği ve Buna Bağlı Afetlere 

Yönelik Yol Haritası Belgesi’nde, İklim Değişikliği ve Buna bağlı Afetlerle İlgili 

Ulusal Yasalar aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.  

• İklim değişikliği sözleşmesi  

• Kyoto Protokolü  

• Çevre Kanunu  

• Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin 

Yönetmelik  

• Kontrole Tabi Madde İthalatı Genelgesi (2011/1). 

• Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altındaki Kimyasalların 

İthalatına Dair Dış Ticaret Standardizasyon Tebliği (2011/6)  

• Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (2011/14)  

• Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan 

Kimyasalların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği 

(2010-6)  

• Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat 

(2010-14)  

• İthal Edilecek Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ile İlgili Olarak 

İthalatçı, Sanayici, Dağıtıcı ve Son Kullanıcıların Uyması Zorunlu 

Kurallar Genelgesi (2010-1)  

• Sera Gazı Emisyon Azaltımı Sağlayan Projelere İlişkin Sicil İşlemleri 

Tebliği  
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• 6200 Sayılı Kanun Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve 

Vazifeleri Hakkında Kanun • 4373 Sayılı Kanun Taşkın Suları ve Su 

Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu  

• 5216 Sayılı Kanun Büyükşehir Belediyesi Kanunu  

• 7269 Sayılı Kanun Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla 

Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun  

• 5237 Sayılı Kanun Türk Ceza Kanunu  

• 5442 Sayılı Kanun İl İdaresi Kanunu  

• 2872 Sayılı Kanun Çevre Kanunu  

• 5393 Sayılı Kanun Belediye Kanunu  

• 1593 Sayılı Kanun Umumi Hıfzıssıhha Kanunu  

• 5326 Sayılı Kanun Kabahatler Kanunu  

• 5403 Sayılı Kanun Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu  

• 442 Sayılı Kanun Köy Kanunu  

• Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin 

Görecekleri İşler Hakkında Yönetmelik 9.10.1976 Tarih ve 15729 

Sayılı  

• Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında 

Kanun 

• Taşkın Suları ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu 

• Taşkın yönetim planları 

• Havza yönetim planları (AFAD, 2013) 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, doğrudan afet yönetimi, acil durumlara hazırlıklılık 

konusunda görevlendirilmiş değildir. Ancak iklim değişikliği konusunda oluşturulan 
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bir daire başkanlığı bulunmaktadır. Öte yandan, iklim değişikliği konusunda 

uluslararası toplantılarda baş müzakerecilik görevi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

müsteşar yardımcılığı tarafından yürütülmektedir. İlgili diğer bakanlıklar da 

uluslararası toplantılara katılım sağlamaktadır.  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından koordine edilen ve 13 bakanlık, AFAD ve 

diğer kamu ve özel kurumlardan oluşan bir İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu 

bulunmaktadır. Zarar azaltma ve uyum, envanter, finans, teknoloji geliştirme ve 

transferi, kapasite oluşturma ve hava yönetimi etkileri gibi yapılması gereken işin 

belirli yönlerini ele alan çeşitli çalışma grupları vardır. 

Türkiye BMİDÇS’ye taraf olmadan önce 2001/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi’yle 

İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu (İDKK) oluşturulmuştur. Kurulun, 2013 

yılında adı değiştirilerek İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu 

(İDHYKK) haline dönüştürülmüştür. İDHYKK üyeleri aşağıda yer almaktadır 

(Başbakanlık, 2013).        

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Koordinatör) 

         Avrupa Birliği Bakanlığı 

         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

         Dışişleri Bakanlığı 

         Ekonomi Bakanlığı 

         Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

         Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

         İçişleri Bakanlığı 

         Kalkınma Bakanlığı 
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         Maliye Bakanlığı 

         Millî Eğitim Bakanlığı 

         Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

         Sağlık Bakanlığı 

         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

         Hazine Müsteşarlığı 

         Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

         Türk Sanayici ve İş adamları Derneği (TÜSİAD) 

         Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) 

         Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 

         Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 

Bu koordinasyon kurulu ile birlikte, Türkiye’nin iklim değişikliğine dair yapacağı 

çalışmalar düzenli olarak takip edilmekte, ortak kararlar alınabilmektedir.  

Kurulduğu günden bu yana toplam 5 toplantı yapan İDHYKK en son 7 Ağustos 2015 

tarihinde toplantı yapmıştır. Toplantıda ulusal katkı niyetinin oluşturulması için 

kurumlardan görüş alınmasına ve 1 Eylül 2015 tarihine kadar taslağın oluşturularak 

görüşe açılmasına karar verilmiştir (İDHYKK, 2015). 

Türkiye’de afet ve afet riskine dair çalışmaları koordine eden ve bu alana odaklanan 

kurum Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’dır (AFAD). Başbakanlığa bağlı bir 

kurum olan AFAD, 2009 yılında İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Savunma Genel 

Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’na bağlı Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve 

Başbakanlık’a bağlı Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü kapatılarak 5902 

sayılı yasayla kurulmuştur (AFAD, 2009). 
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Başkanlık binasında 500 olmak üzere il müdürlüklerindeki personel sayısı da dâhil 

edildiğinde 5000 civarında personeli bulunmaktadır (AB Sivil Koruma Mekanizması, 

2015). 

AFAD, afet ve acil durumlara ilişkin tek yetkili kurumdur. Ancak bir şemsiye kurum 

niteliği ile, duruma göre Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri, Sağlık, Orman ve Su İşleri 

ve ilgili diğer bakanlıklar ile gerekse sivil toplum kuruluşları ile ortak faaliyetler 

sürdürmektedir (AFAD, 2009). 

AFAD, planları, programları ve raporları onaylayan ve yılda iki kez toplanan Afet ve 

Acil Durum Yüksek Kurulu tarafından denetlenmektedir. Yüksek Kurul Başbakan 

Yardımcısının başkanlığında 13 Bakandan oluşur ve kurul, afet riskinin azaltılması 

konusunda ayrıntılı ulusal stratejiyi hazırlamaktadır. Ayrıntılı stratejik karar alma 

süreciyle ilgili Yüksek Kurula verdiği raporların yanı sıra AFAD, bakanlıklar arası bir 

koordinasyon organı olan Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu’na da rapor 

vermektedir (AB Sivil Koruma Mekanizması, 2015). 

Afet yönetimiyle ilgili birçok kanun bulunmaktadır. Bunlardan başlıcaları; Afet ve 

Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 

Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak 

Yardımlara Dair Kanun, Sivil Savunma Kanunu; İmar Kanunu, afet sigortaları kanunu, 

riskli alanların yeniden imarı, tabii afet nedeniyle meydana gelen hasar ve tahribata 

ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, ulusal savunma kanunu, kamulaştırma; toprak koruma 

ve arazi kullanımı ve meraların iyi yönetimi kanunlarıdır. Öte yandan, afet sonrası 

duruma dair, acil durum yardımı; afet riski taşıyan alanlara dair imar kanunları; afet 

sebebiyle hak sahibi olanların tespiti, afetler sebebiyle edinilen bina arsa ve arazilerden 
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arta kalanların değerlendirilmesi; deprem bölgelerinde inşa edilecek binalar gibi pek 

çok yönetmelik bulunmaktadır. Ayrıca, Ulusal Afet ve Acil Durum Müdahale Planı 

hazırlanmıştır (AB Sivil Koruma Mekanizması, 2015). 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) görevleri arasında meteorolojik gözlem ve 

tahminler yapmak, şiddetli meteorolojik hadiselerle ilgili erken uyarılar hazırlamak 

yer almaktadır. İklim değişikliği MGM’nin kuruluş kanunundan kaynaklanan 

görevleri arasındadır. Genle Müdürlük altındaki Klimatoloji Şube Müdürlüğü’nün 

görevleri arasında iklim değişikliğine dair çalışmalar yer almaktadır. Bu çalışmaların 

başında, iklim değişikliğine uyum, bilgisayar modelleri yardımı ile iklim değişikliğine 

dair ön görüler oluşturmak, araştırmalar yapmak, iklim değişikliği kapsamında 

bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirmek yer almaktadır.  

Doğu Akdeniz İklim Merkezi (Eastern Mediterranean Climate Center- EMCC), 

oluşturulmuş ve internet sitesi MGM tarafından yapılandırılarak yönetilmektedir 

(EMCC, 2017). Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs, Yunanistan, Mısır, İsrail, Suriye, 

Lübnan ve Filistin’i kapsayan merkez, iklim değişikliğine dair bölgesel tahminler 

yapmakta ve düzenli olarak bu bilgileri internet sitesi üzerinden paylaşmaktadır. Erken 

uyarı yaklaşımı ve risk değerlendirme için de önemli verilen bu alanda oluşturulduğu 

görülmektedir.  

İklim Değişikliği İhtisas Heyeti, Orman ve Su Bakanlığı kapsamında kurulmuştur ve 

MGM tarafından koordinasyonu yapılmaktadır. Öte yandan, MGM, Tarımsal Kuraklık 

Koordinasyon Merkezi’nin de önemli bir parçasıdır. Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi 

(TARBİL) projesinin de önemli bir öznesidir  (IPM, 2014).  
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Paris Anlaşması’nın kabul edildiği Paris’teki toplantıda, Kayıp ve Zararlar başlığını 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı takip ettiği 

bilinmektedir. Dolayısıyla ülkemizdeki yaklaşım bu iki kurumun faaliyet alanlarındaki 

iklim değişikliği kaynaklı kayıp ve zararların önceliklendiğidir.  

6.5.2.1. 10. Kalkınma Planı  

Paris Anlaşması’ndaki kayıp ve zararlar içerisindeki kavramlar, anlaşmanın ortaya 

çıkmasından önce Temmuz 2013’de 10. Kalkınma Planında yer almıştır. 10. Kalkınma 

Planında, Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre Başlığı’nın 901. Maddesinde; 

“İklim değişikliğinin de bir sonucu olarak afetlerin sıklığı artmış ve etkileri ciddi 

boyutlara ulaşmıştır. Ülkemizde afet yönetimi ve afet öncesi risk azaltımına yönelik 

tedbirlerde ilerlemeler sağlanmakla birlikte, bütünleşik afet tehlike ve risk haritalarının 

hazırlanarak, yerleşme düzeni ve imar planlaması süreçlerine dâhil edilmesi ihtiyacı 

devam etmektedir.” Denilmektedir. Ayrıca, planda, 2.3.9 Afet Yönetimi başlığında da 

afet yönetimine dair yapılması planlanan konulara değinilmektedir (Kalkınma 

Bakanlığı, 2013).   

Gıda, Su ve Doğal Kaynakların Etkin Kullanımı başlığında; iklim değişikliği ile 

birlikte, 21. Yüzyılın ikinci yarısı ile birlikte gıda fiyatlarında dalgalanma ve aşırı 

yükselme gibi sorunların oluşacağı ve bunun kaynakları arasında tarımsal ürünlerin 

stoklarında düşüş, enerji girdilerinde maliyet artışı, biyoyakıt gibi farklı alanlarda 

tarımsal ürünlerin kullanımının artması belirtilmiştir (Kalkınma Bakanlığı, 2013).   

6.5.2.2. Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Raporu  

2012 yılında Kalkınma Bakanlığı’nın koordinasyonunda hazırlanarak yayımlanan, 

Geleceği Sahiplenmek temalı Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Raporunda, 
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Sürdürülebilir Kalkınma için Yeşil Büyüme Yaklaşımı başlığında, sürdürülebilir 

kalkınmayı destekleme sürecinde Türkiye’nin iklim değişikliğine uyum sağlamak 

amacıyla, su, afet, orman, tarım, enerji gibi konularda yapacağı çalışmalarını 

vurgulamaktadır (UNDP, 2012).  

Bu önemli hedef doğrultusunda, iklim değişikliğine özellikle, enerji, tarım, orman, afet 

ve su alanında uyum sağlamak amacıyla faaliyet yürütüleceği belirtilmiştir. Kalkınma 

Bakanlığı tarafından konulan bu önemli hedef Türkiye’nin bu alandaki planlaması 

açısında dikkat çekici, temel görevi görmektedir. Kalkınma Bakanlığı’nın Devlet 

Planlama Teşkilatı’nın yerini aldığını belirtilmekte yarar var…   

6.5.2.3. AB İlerleme Raporu  

Öte yandan, Türkiye’nin AB üyelik sürecine dair mevcut durumuna ışık tutan ve her 

yıl güncellenen AB komisyonu tarafından hazırlanan ilerleme raporları da önemli veri 

ve bilgiler sağlamaktadır. AB Komisyonu tarafından hazırlanan 2016 yılındaki 

Türkiye İlerleme Raporunda doğrudan Paris Anlaşması kapsamındaki anlamıyla iklim 

değişikliği risk değerlendirmesi, acil durumlara hazırlıklılık ve erken uyarı sistemleri 

konuları ele alınmamış daha genel anlamda değerlendirme yapılmıştır. Türkiye’nin 

çevre ve iklim değişikliği alanında belirli düzeyde hazırlıklı olduğu belirtilmiş ancak 

iklim ile ilgili eylemlerin şeffaflığı konusunda müktesebat, halkın katılımı, çevresel 

bilgiye erişim konusunda eksiklikler olduğu kaydedilmiştir. Öte yandan, Paris 

Anlaşması’nın onaylanması ve Anlaşma kapsamında katkının verilmesi gerekliliği 

ifade edilmiştir. Ek olarak, iklim değişikliği uyum stratejisinin hazırlandığı ancak 

hukuki dayanağın oluşturulmadığı, iklim değişikliği konusunda farklı sektörlerin 

çalışmalarının entegrasyonunu yetersiz olduğu eleştirisi yapılmıştır (Avrupa 

Komisyonu, 2016). 
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6.5.2.4. İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı  

İklim değişikliği konusunda temelde ele alınması gereken en önemli dokümanlar ise 

İklim Değişikliği Uyum Strateji ve İklim Değişikliği Eylem Planı’dır. Bu iki doküman 

sonradan birleştirilmiş ve Cumhuriyet’in 100. Yılı olan 2023 yılına kadar temel 

alınacak İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı olarak adlandırılmıştır. Bu 

dokümanda, 2023 yılına kadar yapılması gereken faaliyetler ve ilgili kurum ve 

kuruluşlar takvimi de belirtilerek oluşturulmuştur. Paris Anlaşması’nın gündeme 

gelmesi ile birlikte bu planların da güncellemesinin gerçekleştirileceği bilinmektedir.  

3 Mayıs 2010 tarihinde Yüksek Planlama Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe 

giren 2010 – 2023 yıllarını kapsayan İklim Değişikliği Stratejisi belgesinde, strateji ve 

hedefler belirlenmiştir.  

Bu hedefler ifade edilmeden önce, Türkiye’nin iklim değişikliği ile uluslararası alanda 

ortak mücadele sürecinde, sürdürülebilir kalkınma politikalarını sahiplenerek, ortak 

fakat farklılaştırılmış sorumluluk ilkesini temel alarak çalışma yapacağı 

vurgulanmıştır. Hedefler arasında, iklim değişikliği ile mücadele ve uyum politikaları 

kapsamındaki önlemleri kalkınma planlarına dahil etmek, sera gazı emisyonlarındaki 

artış hızını sınırlamak, bu süreçte elde edeceği tecrübeleri ve kazanımları bölge ülkeler 

ile paylaşmak, uyuma ve azaltıma yönelik ikili ve çok taraflı ortak araştırma projeleri 

gerçekleştirmek, iklim değişikliğine uyum konusunda küresel stratejik amaçlara uyum 

sağlayarak uluslararası faaliyetlerde etkin rol oynamak, azaltım ve uyum amacıyla 

gerekli olan finansal kaynaklara erişimi arttırmak, teknoloji ve inovasyonu 

geliştirmek, uyum faaliyetlerinde eşgüdüm sağlayarak, katılımcı bilimsel çalışmalarla 

kararlar almak yer almaktadır.  (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2016a) 
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Strateji belgesinde belirtilen temel ilkeler arasında yer alan, “Küresel iklim 

değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltma ve bu etkilere uyum sağlama doğrultusunda, 

ulusal hazırlık seviyesi ve kapasitesini artırmak; bu çabalarda elde edeceği tecrübe ve 

kazanımlarını bölge ülkeleri ile paylaşmak, azaltım ve uyuma yönelik ikili ve çok 

taraflı ortak araştırma projeleri geliştirmek,” ilkesi Paris Anlaşması’nın kayıp ve 

zararlar başlığında yer alan 8. Maddede belirtilen risk değerlendirme ve yönetimi, acil 

durumlara hazırlıklılık ve erken uyarı sistemlerine dair uluslararası iş birliği, bilgi ve 

denetim paylaşımı konusundaki hedefe doğrudan uyumlu olduğu söylenebilir.  

Paris Anlaşması’ndaki kayıp ve zararlar başlığı, iklim değişikliğine uyum kapsamında 

değerlendirilmektedir. Stratejik 9 hedefin 5’inde de uyum vurgusu yapılmaktadır. Yine 

hedefte, hazırlıklılık seviyesini arttırırken bölge ülkelerle iş birliği yapılması konusu 

da yer almaktadır. Dolayısıyla Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’ndaki 8. Maddede 

yer alan erken uyarı sistemleri, acil durumlara hazırlıklılık ve risk değerlendirmesi 

konusunda uluslararası iş birliği niyeti, Anlaşma’nın ortaya çıktığı tarihten çok daha 

önce bir hedef olarak belirlendiği görülmektedir.  

İklim Değişikliği Stratejisi belgesinde afet ve risk yönetimi konularında özel bir başlık 

oluşturulmamıştır. Öte yandan, kurumsal olarak AFAD’a dair herhangi bir ifade ve 

görev tanımlanmamıştır.  Arazi kullanımı, tarım ve ormancılık başlığında, afet ve risk 

konularına dair çalışmalar ön görülmüştür. Bunlar arasında, kısa vadeli planlarda; 

- Bölge taşkın planlarının hazırlanarak il afet planlarına eklenmesi,  

- Risk azaltma temelinde yerleşimlerin yeniden oluşturulması için mevzuatın 

gözden geçirilmesi, 

- İklim değişikliği kaynaklı afet ve riske dair toplumsal bilincin arttırılması, 
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- İklim değişikliği kaynaklı çığ, heyelan, sel gibi olaylara karşı erken uyarı 

sistemlerinin oluşturulması, 

- Risk yönetim süreçlerine altlık oluşturması amacıyla, su baskını, heyelan gibi 

afet, tehlike ve risk haritaları hazırlanması ve arazi kulanım planları ile entegre 

edilmesi,  

- Taşkınla mücadelede erken uyarı sistemi geliştirilmesi ve bütün havzalarda 

mevcut taşkın risk haritalarının güncellenmesi hedefleri yer almaktadır (Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı, 2016a).  

Planlar arasında yine Paris Anlaşması’nın 8. Maddesi ile uyumlu ve destekler 

ifadelerin yer aldığı görülmektedir.  

2011 – 2023 yılları arasını kapsayan İklim Değişikliği Eylem Planı’nda da afet 

yönetimi, risk azaltımı ve erken uyarı sistemleri konusunda hedefler konulmuştur. 

Eylem planının, amaçları hedefleri sektörel olarak belirlenmiştir. Bu sektörler; enerji, 

binalar, sanayi, ulaştırma, atık, tarım, arazi kullanımı ve ormancılık, sektörler arası 

ortak konular olarak belirlenmiştir. Sektörlere ek olarak, uyum başlığı da ayrıca 

değerlendirilmiş ve uyum başlığının altında; su kaynakları yönetimi, tarım sektörü ve 

gıda güvencesi, ekosistem hizmetleri, biyoçeşitlilik ve ormancılık, tarım sektörü ve 

gıda güvencesi, insan sağlığı ve iklim değişikliği uyum bağlamında sektörler arası 

ortak konular olarak belirlenmiştir. Her bir başlığın altında hedefler açıklanmış ve 

devamında da tamamlanma tarihi ve sorumlu kurumlar belirtilmiştir.  

Tezin konusu olan ve AFAD’ın da Hyogo Çerçevesi’nde yapılan çalışmaların 

değerlendirildiği raporda atıf yapılan “acil durumlara hazırlıklılık”, “risk 

değerlendirmesi ve yönetimi” ve “erken uyarı sistemleri” konularında da eylem 
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planında çalışmalar ön görülmüştür. Eylem Planında özellikle, iklim değişikliği uyum 

bağlamında sektörler arası ortak konular başlığında, doğal afet risk yönetimi 

vurgulanmıştır. İklim Değişikliği Eylem Planı izlenmesine yönelik bir izleme süreci 

yapılmış, kurumların yapmış olduğu çalışmalar ÇŞB tarafından 2016 yılına kadar talep 

edilmiştir. Ancak Paris Anlaşması ile birlikte eylem planının güncelleneceği 

belirtilerek izleme faaliyeti sonlandırılmıştır. Paris Anlaşması ile uyumlu bir eylem 

planının oluşturulması süreci başlamış olmakla beraber mevcut plana dair bilgiler tezin 

kapsamına girmektedir.   

Sektörler arası ortak konularda yer alan ve Tablo 11’de paylaşılan “amaç y6. 

Türkiye’nin bölgesel iklim modeli çalışmalarının yapılması ve iklim değişikliği 

etkilerinin analiz edilmesi” başlığında modelleme çalışmalarının Meteoroloji Genel 

Müdürlüğü tarafından yapılması gerektiği belirtilmiştir. Bu model çalışması aynı 

zamanda risk değerlendirmesi ve yönetimi ve kuşkusuz afet yönetimi konusunda 

önemli veriler sağlayacaktır. 2020 yılı son tarih olarak verilmiştir.  

Tablo 11 İklim Değişikliği Uyum Stratejisi'nde Amaç Y6 başlığında ilgili eylem planları (Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, 2016’a) 

Eylemler Süre Çıktılar ve 

Performans 

Göstergeleri 

Sorumlu/ 

Koordinatör 

Kuruluş 

İlgili 

Kuruluşlar 

Y6.1.2.3. Yapılan 

bölgesel iklim model 

Çalışmalarının 

sonuçlarının, 

araştırma ve 

Planlama 

çalışmalarına girdi 

teşkil etmesi için 

ilgili kuruluşlarla 

paylaşılması 

2011–

2020 

 

Afetlerin ve 

iklim 

değişikliğinin 

olumsuz 

etkilerinin 

önlenmesi 

Bölgesel iklim 

modeli 

çalışmalarının 

sonuç 

raporlarının 

yayınlanması 

ve dağıtılması 

MGM 
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İklim değişikliğine uyum,  “Amaç US3. su kaynaklarının yönetiminde iklim 

değişikliğinin etkilerine uyumun sağlanması için ar - ge ve bilimsel çalışmaların 

geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, Hedef US3.1. İklim değişikliğinin etkilerinin 

izlenmesi için mevcut sistemlerin güçlendirilmesi ve yeni sistemlerin oluşturulması” 

başlığında, Tablo 12’de özetlenen, akarsu havzaları ve alt havzalarında ve kıyılarda 

olası afetlere dair etkilenebilirliğin belirlenmesi ve uyum seçeneklerinin geliştirilmesi 

için havza eylem planlarının 2020 yılına kadar Orman ve Su Bakanlığı ve kıyı 

etkilenebilirlik raporları, uyum eylem planlarının 2015 yılına kadar ilgili kurumların 

da katılımı ile Orman ve Su Bakanlığı tarafından tamamlanması ön görülmüştür. Bu 

hedefler de risk değerlendirmesi faaliyetlerine ve acil durumlara hazırlıklılık 

çalışmalarına katkı sağlayacak niteliktedir.  

 

Tablo 12İklim Değişikliği Uyum Stratejisi'nde Amaç US3 başlığında ilgili eylem planları (Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, 2016’a) 

Eylemler Süre Çıktılar ve 

Performans 

Göstergeleri 

Sorumlu/ 

Koordinatör 

Kuruluş 

İlgili 

Kuruluşlar 

US3.2.1. Akarsu havzaları 

ve alt havzalarda hidrolojik, 

sosyal, ekonomik ve 

çevresel etkilenebilirliklerin 

(doğal afetler dâhil) 

belirlenmesi, uyum 

seçeneklerinin geliştirilmesi 

ve uygulanması 

2011-

2020 

Havza eylem 

planları 

OSİB, DSİ GTHB, KB, 

AFAD, YY, 

İÖİ, KA 

US3.2.3. Kıyıların (akarsu, 

doğal ve yapay göl kıyıları 

dâhil) iklim değişikliğinden 

etkilenme risklerinin (doğal 

afetler dâhil) belirlenmesi, 

uyum seçeneklerinin 

geliştirilmesi ve 

uygulanması 

2011-

2015 

Etkilenebilirlik 

raporları, 

uyum eylem 

planları 

OSİB, ÇSB GTHB, 

UBAK, 

ÇŞB, YY 
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“Amaç UT1. iklim değişikliğine uyumun tarım sektörü ve gıda güvencesi 

politikalarına entegre edilmesi, Hedef UT1.1. Mevcut strateji ve eylem planları ile 

yasal düzenlemelerin iklim değişikliğine uyum bakımından gözden geçirilmesi” 

başlığında ise tablo 13’de özetlendiği gibi tarımsal kuraklığa dair strateji ve eylem 

belgesine iklim değişikliği etkilerinin entegrasyonu ön görülmüştür. Tarımsal 

Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı’nın entegrasyonunun, 2013 – 2017 

yıllarını kapsayan belgesinde sağlandığı, iklim değişikliğine atıf yapıldığı 

görülmektedir.  

Tablo 13İklim Değişikliği Uyum Stratejisi'nde Amaç UT1 başlığında ilgili eylem planları (Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, 2016’a) 

Eylemler Süre Çıktılar ve 

Performans 

Göstergeleri 

Sorumlu/ 

Koordina

tör 

Kuruluş 

İlgili 

Kuruluşlar 

UT1.1.2. İklim değişikliğinin 

etkilerinin su kaynakları, gıda 

güvencesi, doğal afet riskleri, 

ekosistem hizmetleri ve insan 

sağlığı açısından “Tarımsal 

Kuraklıkla Mücadele 

Stratejisi ve Eylem Planı”na 

entegrasyonu 

2011-

2015 

Entegrasyonu 

sağlanan 

strateji ve 

plan 

GTHB OSİB, 

YY, İÖİ, 

Valilikler 

 

“Amaç ut2. Tarımda iklim değişikliği etkilerinin belirlenmesi ve iklim değişikliğine 

uyumun sağlanması için ar–ge çalışmalarının ve bilimsel çalışmaların geliştirilmesi ve 

yaygınlaştırılması, UT2.4. Tarımsal kuraklıklar için afet analizinin yapılması ve 

izlenmesi başlığında”, afet tanımına 2014 yılına kadar “kuraklık” kavramının 

eklenmesi hedefi konulmuştur. Ancak bu hedefin belirtilen süre içerisinde yerine 

getirilemediği görülmektedir. Tablo 14’de özetlenmiştir. 
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Tablo 14 İklim Değişikliği Uyum Stratejisi'nde Amaç UT2 başlığında ilgili eylem planları (Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, 2016’a) 

Eylemler Süre Çıktılar ve Performans 

Göstergeleri 

Sorumlu/ 

Koordinatör 

Kuruluş 

İlgili 

Kuruluşl

ar 

UT2.4.1. Tarımsal kuraklık 

konusunun afet yönetimi 

çalışmalarına dahil edilmesi 

ve gerekli analizlerin 

yapılması 

2013-

2014 

Afet tanımına tarımsal 

kuraklığın dahil 

edilmesi 

GTHB AFAD 

 

“Amaç ut4. toprak ve tarımsal biyoçeşitliliğin iklim değişikliğinin etkilerine karşı 

korunması, Hedef ut4.3. İklim değişikliğine uyum çalışmalarında tarımsal verimliliğin 

artırılması amacıyla arazi toplulaştırması çalışmalarının tamamlanması hedefinde”, 

taşkın riski olan bölgelere özel vurgu yapılmaktadır. Tablo 15’de özetlenmiştir.  

Tablo 15 İklim Değişikliği Uyum Stratejisi'nde Amaç UT4 başlığında ilgili eylem planları (Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, 2016a) 

Eylemler Süre Çıktılar ve Performans 

Göstergeleri 

Sorumlu/ 

Koordina

tör 

Kuruluş 

İlgili 

Kurul

uşlar 

UT4.3.1. Taşkın riski olan 

bölgelerde arazi 

toplulaştırma 

uygulamalarının öncelikli 

yapılması 

2011-

2013 

Arazi 

toplulaştırmalarına 

ilişkin kayıtlar, 

ortalama parsel 

büyüklüklerinin 

artması 

GTHB DSİ 

 

Tablo 16’da gösterildiği üzere “Amaç ut5. tarımda uyum seçenekleri konusunda 

kurumsal kapasitenin ve kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi, Hedef UT5.1. 

GTHB ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının iklim değişikliği ile mücadele ve uyum 

konularında kapasitelerinin geliştirilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin 

güçlendirilmesi” hedefinde, etkin erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi 

vurgulanmıştır.  
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Tablo 16 İklim Değişikliği Uyum Stratejisi'nde Amaç UT5 başlığında ilgili eylem planları (Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, 2016a) 

Eylemler Süre Çıktılar ve 

Performans 

Göstergeleri 

Sorumlu/ 

Koordinatör 

Kuruluş 

İlgili 

Kuruluşlar 

UT5.1.5. Sel ve kuraklık 

erken uyarıları için mevcut 

kapasitenin geliştirilmesi 

2011-

2013 

Etkin erken 

uyarı 

sistemleri 

GTHB, 

DSİ, MGM 

OGM 

 

Aynı amaç kapsamında, tablo 17’de belirtilen “HEDEF UT5.2. Tarım sektörüne iklim 

değişikliğinin etkileri ve uyum yaklaşımları konusunda sivil toplumun 

bilinçlendirilmesi” hedefinde erken uyarı sistemlerinin ve bilgi sisteminin 

kamuoyunun erişimine açık hale getirilmesi eylemi planlanmıştır.  

Tablo 17 İklim Değişikliği Uyum Stratejisi'nde Hedef UT5.2 başlığında ilgili eylem planları (Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, 2016a) 

Eylemler Süre Çıktılar ve 

Performans 

Göstergeleri 

Sorumlu/ 

Koordina

tör 

Kuruluş 

İlgili 

Kuruluş

lar 

UT5.2.4. Erken uyarı ve 

iklim bilgilerine ulaşılabilme 

imkanlarının arttırılması 

2012-

2015 

Erişime açık erken 

uyarı ve bilgi sistemi 

GTHB, DSİ, MGM 

 

“UO2. İklim değişikliğinin biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetleri üzerindeki 

etkilerinin belirlenmesi ve izlenmesi amacına yönelik olarak taşkın, su baskını gibi 

doğal afetlere dair verilerin orman envanter ve izleme sistemi ile entegre edilmesi, 

arazi izleme sistemiyle entegre erken uyarı sisteminin oluşturulması” konusu da eylem 

olarak tanımlanmıştır. Tablo 18’de özetlenmiştir.  
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Tablo 18 İklim Değişikliği Uyum Stratejisi'nde UO2 başlığında ilgili eylem planları (Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, 2016a) 

Eylemler Süre Çıktılar ve 

Performans 

Göstergeleri 

Sorumlu/ 

Koordina

tör 

Kuruluş 

İlgili 

Kuruluş

lar 

UO2.1.4. Taşkın, su baskını, çığ, 

heyelan, gibi doğal afetlerle ilgili 

verilerin Orman Envanter ve 

İzleme Sistemi’yle 

entegrasyonunun sağlanması 

2011-

2015 

Arazi İzleme 

Sistemi’yle 

entegre erken 

uyarı sistemi 

OGM GTHB, 

OSİB, 

ÇŞB, 

MGM 

UO2.1.3. Tarımsal-ormancılık 

faaliyetlerinde, iklim risklerini 

minimize etmek amacıyla 

araştırmaların yapılması 

2011-

2015 

Araştırma 

raporları 

GTHB OGM 

 

“UO2.4. Korunan alanlarda iklim değişikliğinin etkilerini belirlemeye ve izlemeye 

yönelik Ar-Ge çalışmalarının yapılması” hedefi Tablo 19’da detaylı aktarılmış ve bu 

başlık kapsamında orman köylülerinin geçim kaynaklarının çeşitlendirilmesi ile iklim 

değişikliği nedeniyle oluşacak risklerin azaltılması planlanmıştır.  

Tablo 19 İklim Değişikliği Uyum Stratejisi'nde UO2.4 başlığında ilgili eylem planları (Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, 2016a) 

Eylemler Süre Çıktılar ve 

Performans 

Göstergeleri 

Sorumlu/ 

Koordinat

ör Kuruluş 

İlgili 

Kuruluşlar 

UO2.5.2. İklim değişikliğinin 

geçim kaynakları üzerindeki 

risklerinin minimize edilmesini 

sağlamak amacıyla, orman 

köylülerinin geçim 

faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, 

gerekirse farklı faaliyetlere 

geçilmesi 

2011-

2015 

Geçim 

kaynakları 

iş planları 

OGM OSİB, 

Valilikler 

 

Tablo 20’de özetlenen “UO2.8. Ormanların yangınlara karşı korunması” hedefine 

yönelik olarak, yangın risk haritalarına iklim değişikliğinin orman yangılarına 

etkisinin tespit edilerek işlenmesi, risk hazırlığının yapılması ve bölgesel planlama 
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kapsamına alınması ve mevcuttaki yangınlara yönelik erken uyarı sistemlerinin 

geliştirilmesi planlanmıştır.  

Tablo 20 İklim Değişikliği Uyum Stratejisi'nde UO2.8 başlığında ilgili eylem planları (Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, 2016a) 

Eylemler Süre Çıktılar ve 

Performans 

Göstergeleri 

Sorumlu/ 

Koordinat

ör Kuruluş 

İlgili 

Kuruluşlar 

UO2.8.1. İklim 

Değişikliğinin orman 

yangınları üzerine 

etkilerinin tespit edilerek 

izlenmesi ve yangın risk 

haritalarına işlenmesi 

2011-

2013 

Tespit raporları, 

Yangın risk 

haritaları, İzleme 

sistemi 

OGM OGM Taşra 

Teşkilatı, 

Valilikler 

UO2.8.2. İklim 

değişikliğinden 

kaynaklanan orman 

yangınları için gerekli risk 

hazırlık/önleme 

konularının yerel/bölgesel 

planlama çalışmaları 

kapsamına alınması 

2011-

2013 

Revize edilen 

planlama süreçleri 

OGM OGM Taşra 

Teşkilatı, 

Valilikler 

UO2.8.3. Orman 

yangınlarıyla mücadelede 

önleyici tedbirlerin 

artırılması, mevcut olan 

erken uyarı sistemlerinin 

geliştirilmesi 

2011-

2013 

Etkin erken uyarı 

sistemleri 

OGM OGM Taşra 

Teşkilatı, 

Valilikler 

 

Tablo 21’de özetlenen “Doğal Afet Risk Yönetimi” başlığında, “UA1. iklim 

değişikliğine bağlı doğal afetlerin yönetimi için tehdit ve risklerin belirlenmesi amacı 

ve UA1.1. İklim değişikliğine bağlı sel, taşkın, çığ, heyelan vb. doğal afet risklerinin 

tespit edilmesi” hedefine yönelik risk haritalarının oluşturulması, su baskını, heyelan 

risk azaltımına yönelik uygulama ve denetim kılavuzlarının azaltılması, afet yönetim 

planlarının hazırlanması, “tahmin ve erken uyarı sistemlerinin kurulması, 

yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi”, etki analiz raporlarının hazırlanması eylemleri 

planlanmıştır. Bu başlık altında aslında birçok konu bütüncül olarak planlanmış ve 
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görevlendirme yapılmıştır. Risk değerlendirmesi, erken uyarı sistemlerinin 

geliştirilmesi ve hazırlık konusunda OSİB, GTHB, ÇŞB, AFAD, DSİ, MGM ve 

OGM’nin asli kurumlar olduğu da tabloda açıkça görülmüştür.  

Tablo 21 İklim Değişikliği Uyum Stratejisi'nde UA1 başlığında ilgili eylem planları (Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, 2016a) 

Eylemler Süre Çıktılar ve 

Performans 

Göstergeleri 

Sorumlu/ 

Koordinatör 

Kuruluş 

İlgili 

Kuruluşl

ar 

UA1.1.1. İklim değişikliğinin 

etkilerine karşı risk yönetim 

süreçlerine altlık oluşturacak su 

baskını, heyelan gibi afet, 

tehlike ve risk haritalarının 

hazırlanması ve bu haritaların 

arazi kullanımına yönelik 

planlara entegre edilmesi 

2011-

2015 

Risk 

haritaları 

ÇŞB, OSİB, 

DSİ, AFAD 

MGM, 

YY, 

Valilikle

r 

UA1.1.2. Su baskını, heyelan 

risk azaltım ve yönetim planları 

ile ilgili uygulama ve denetim 

kılavuzlarının hazırlanması 

2011-

2015 

İlgili plan ve 

kılavuzlar 

OSİB, DSİ, 

AFAD 

UA1.1.3. İklim değişikliğine 

bağlı doğal afetlerin etkilediği 

sektörlere yönelik afet yönetim 

planlarının yapılması 

2011-

2020 

Yönetim 

planları 

AFAD GTHB, 

OSİB, 

ÇŞB, 

DSİ, 

Ünv.ler 

UA1.1.4. İklim değişikliğine 

bağlı doğal afetler için izleme, 

tahmin ve erken uyarı 

sistemlerinin kurulması, 

yaygınlaştırılması ve 

geliştirilmesi 

2011-

2013 

İlgili 

sistemlerin 

(taşkın, erken 

uyarı vb.) 

kurulması, 

Erken 

uyarıların 

yapılması, 

Risk 

haritaları 

DSİ, MGM, 

AFAD 

OSİB, 

ÇŞB, 

Valilikle

r, 

Ünv.ler , 

Belediye

ler 

UA1.1.5. İklim değişikliğine 

bağlı doğal afetlerin sosyal, 

ekonomik ve çevresel etkilerinin 

belirlenmesi 

2011-

2015 

Etki analiz 

raporları 

AFAD OSİB, 

ÇŞB, 

GTHB, 

OGM, 

MGM 

Ünv.ler 
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“UA1.2. iklim değişikliğine bağlı doğal afetlerle ilgili mevzuatın gözden geçirilmesi 

ve uygulama esaslarının belirlenmesi” hedefinde mevzuatın güncellenmesi, 

gerekiyorsa yeni mevzuat çıkartılması planlanmıştır. Ayrıca, sigorta mekanizmasına 

dair de planlama yapılması için AFAD’a görev verilmiştir. Maliye Bakanlığı, 

Ekonomi Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı da ilgili kurum olarak görevlendirilmiştir. 

Detaylar Tablo 22’de paylaşılmıştır.  

Tablo 22 İklim Değişikliği Uyum Stratejisi'nde UA.1.2 başlığında ilgili eylem planları (Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, 2016a) 

Eylemler Süre Çıktılar ve 

Performans 

Göstergeleri 

Sorumlu/ 

Koordinat

ör Kuruluş 

İlgili 

Kuruluşlar 

UA1.2.1. İklim değişikliğine 

bağlı doğal afetlerin etkilerini 

azaltıcı doğal yapıların tespit 

edilmesi ve ekosistemlerin 

korunması için gerekli 

mevzuatın geliştirilmesi, 

uygulamasının sağlanması 

2013-

2015 

İlgili yasal 

düzenlemel

er 

OSİB ÇŞB, GTHB, 

OGM, AFAD 

UA1.2.2. Özel ve kamusal 

sigorta mekanizmalarının bütün 

ekonomik sektörler ve yurttaşlar 

arasında yaygınlaştırılmasına 

yönelik çalışmaların yapılması 

2013-

2015 

Sigorta 

mekanizmal

arının 

kullanımınd

a artış 

AFAD MB, EB, HM 

UA1.2.3. İklim değişikliğine 

bağlı doğal afetlerin yapısal 

etkileriyle ilgili mevzuatın 

geliştirilmesi ve uygulanmasının 

sağlanması 

2013-

2015 

Yasal 

düzenlemel

er 

İlgili 

kurum/ 

kuruluşlar 

ÇŞB, DSİ, 

AFAD 

 

“Ua2. İklim değişikliğine bağlı doğal afetlerde müdahale mekanizmalarının 

güçlendirilmesi amacına yönelik, UA2.1. İklim değişikliğine bağlı doğal afetlere 

müdahalede taşra teşkilat kapasitelerinin güçlendirilmesi ve tatbikat yapabilme 

düzeyine eriştirilmesi” hedefinde, tablo 23’de de özetlendiği üzere, AFAD’a eğitim ve 
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altyapısını güçlendirmesi, yerel düzeydeki teşkilatlar arası iş birliğini geliştirmek 

adına ortak projeler yürütülmesi görevi verilmiştir.  

Tablo 23 İklim Değişikliği Uyum Stratejisi'nde UA2 başlığında ilgili eylem planları (Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, 2016a) 

Eylemler Süre Çıktılar ve 

Performans 

Göstergeleri 

Sorumlu/ 

Koordinatör 

Kuruluş 

İlgili 

Kuruluşlar 

UA2.1.1. İlgili kurumların 

taşra teşkilatlarının işgücü/ 

teknik kapasitelerinin 

geliştirilmesi 

2011-

2015 

Eğitim ve 

altyapı 

AFAD Valilikler, 

YY, 

STK’lar 

UA2.1.2. Yerel düzeyde taşra 

teşkilatları arasında 

koordinasyonun geliştirilmesi 

2011-

2015 

Ortak 

projelerin 

yürütülmesi 

AFAD Valilikler, 

YY, 

STK’lar 

 

Tablo 24’de özetlenen “UA2.2. İklim değişikliğinin yaratabileceği afet riskleriyle 

mücadelede toplum temelli afet yönetiminin oluşturulması” hedefine yönelik, 

STK’ların da sürece katılması ön görülmüştür. Bu kapsamda, risk azaltımı, acil 

müdahale ve afet sonrası iyileştirme çalışmalarına yönelik kapasitenin tespiti ve 

geliştirilmesi, bu konuda eğitimler verilmesi gibi eylemler de planlanmıştır.  
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Tablo 24 İklim Değişikliği Uyum Stratejisi'nde UA2.2. başlığında ilgili eylem planları (Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, 2016a) 

Eylemler Süre Çıktılar ve 

Performans 

Göstergeleri 

Sorumlu/ 

Koordinat

ör Kuruluş 

İlgili 

Kuruluşlar 

UA2.2.1. Yerel ölçekte 

muhtarlıklar dahil bütün idari 

kademeleri kapsayan ilgili kurum 

ve kuruluşların risk azaltımı, acil 

müdahale ile afet sonrası kısa ve 

uzun vadeli iyileştirme yaklaşımı 

ve uygulamaları konusunda 

kapasitelerinin belirlenmesi ve 

geliştirilmesi 

2011-

2015 

Eğitim 

ihtiyaç 

analizi, 

eğitimler, 

Kapasite 

geliştirme 

programları 

Valilikler AFAD, 

YY, 

STK’lar, 

Köylere 

Hizmet 

Götürme 

Birlikleri 

UA2.2.2. Afet risklerinin azaltımı, 

acil müdahale ile afet sonrası kısa 

ve uzun vadeli iyileştirme 

yaklaşımı ve uygulamaları 

konusunda uygulama 

kılavuzlarının ve prosedürlerin 

geliştirilmesi, dağıtımının 

yapılması ve ilgili eğitimlerin 

verilmesi 

2011-

2015 

Afetle 

mücadele 

kılavuzları 

ve 

prosedürleri

, Eğitim 

programları 

Valilikler AFAD, 

YY, 

STK’lar, 

Köylere 

Hizmet 

Götürme 

Birlikleri 

UA2.2.3. Yerel düzeyde kurumlar 

arasında koordinasyonun 

sağlanması ile bilgi, tecrübe, 

altyapı paylaşımının geliştirilmesi 

2011-

2015 

Ortaklıklar, 

ortak 

projeler 

Valilikler AFAD, 

YY, 

STK’lar, 

Köylere 

Hizmet 

Götürme 

Birlikleri 

 

“UA2.3. İklim değişikliğinin yaratabileceği afet ve risk etkileri konusunda toplumsal 

bilinci ve katılımı yükseltecek eğitim çalışmalarının sürdürülmesi” hedefiyle 

AFAD’ın toplumda bilinçlendirici faaliyetler yapması ve STK’ları da sürece katması 

ön görülmüştür. Tablo 25’de bu konudaki görevlendirmeler ve tarihler belirtilmiştir.   
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Tablo 25 İklim Değişikliği Uyum Stratejisi'nde UA2.3 başlığında ilgili eylem planları  (Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, 2016a) 

Eylemler Süre Çıktılar ve 

Performans 

Göstergeleri 

Sorumlu/ 

Koordinat

ör Kuruluş 

İlgili 

Kuruluşlar 

UA2.3.1. Toplumun her 

kesimine yönelik 

bilinçlendirme faaliyetlerinin 

yürütülmesi 

2011-

2020 

Bilinçlendirm

e faaliyetleri 

AFAD Valilikler, 

YY, STK’lar, 

Köylere 

Hizmet 

Götürme 

Birlikleri 

UA2.3.2. Konuyla alakalı 

STK’larla ortak 

çalışmalarının yürütülmesi 

2011-

2020 

Ortak 

projeler 

AFAD Valilikler, 

YY, STK’lar, 

Köylere 

Hizmet 

Götürme 

Birlikleri 

 

“İnsan Sağlığı” başlığında,  “UA1. iklim değişikliğine bağlı doğal afetlerin yönetimi 

için tehdit ve risklerin belirlenmesi amacına yönelik, UİS1.1. Aşırı hava olaylarının 

insan sağlığı üzerine etkilerinin araştırılması” hedefi kapsamında, iklim değişikliği ile 

yaşanacak sorunların insana etkileri ve riskleri konusunda değerlendirme ve izleme 

raporları oluşturulması görevini de Sağlık Bakanlığı’nın yapması ön görülmüştür. 

İnsan sağlığı üzerine etkilerin azaltılması için erken uyarı sistemlerinin kurulması ve 

acil durumlarda uyarıların yapılması planlamıştır. 2020 yılına kadar süre tanınmıştır. 

Tablo 26’da söz konusu eylem ve sorumluları belirtilmiştir.  
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Tablo 26 İklim Değişikliği Uyum Stratejisi'nde UİS1.1. başlığında ilgili eylem planları  (Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, 2016a) 

Eylemler Süre Çıktılar ve 

Performans 

Göstergeleri 

Sorumlu/ 

Koordinat

ör Kuruluş 

İlgili 

Kuruluşl

ar 

UİS1.1.1. Sıcak dalgaları, 

kasırgalar, seller ve kuraklık gibi 

aşırı hava olaylarının, mevcut ve 

geleceğe dair iklim 

projeksiyonlarına dayanarak insan 

sağlığı üzerindeki etkilerinin ve 

risklerinin izlenmesi, 

değerlendirilmesi 

2011-

2020 

Etki 

değerlendirm

e raporları ve 

izleme 

sistemleri 

SB Valilikle

r 

UİS1.1.2. Aşırı hava olaylarının 

insan sağlığı üzerindeki etkilerinin 

azaltılması için erken uyarı 

sistemlerinin kurulması ve 

yaygınlaştırılması, acil durum 

uyarılarının 

yapılması 

2011-

2020 

Acil durum 

uyarı 

raporları, 

Erken uyarı 

sistemleri 

Valilikler SB, 

Ünv.ler 

 

Tablo 27’de özetlendiği üzere; “UİS1.2. İklim değişikliği, bulaşıcı hastalıklar ve sağlık 

riskleri arasındaki bağın araştırılması, izlenmesi ve olası önlemlerin belirlenmesi” 

hedefine yönelik olarak, iklim değişikliği kapsamında oluşabilecek bulaşıcı 

hastalıkların araştırılması, raporlanması, halk sağlığı açısından iklim değişikliği 

kapsamında risk haritasının oluşturulması, tanı ve müdahale alt yapısının arttırılması 

(laboratuvarlar vb.) eylemlerinin yapılması planlanmıştır.  
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Tablo 27 İklim Değişikliği Uyum Stratejisi'nde UİS1.2. başlığında ilgili eylem planları (Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, 2016a) 

Eylemler Süre Çıktılar ve 

Performans 

Göstergeleri 

Sorumlu/ 

Koordinatör 

Kuruluş 

İlgili 

Kuruluşlar 

UİS1.2.1. Bulaşıcı hastalıklar ve 

iklim değişikliği arasındaki 

mevcut ve gelecekteki ilişkinin 

araştırılması ve takibi 

2011-

2015 

Araştırma 

raporları 

SB GTHB, 

OSİB, 

Valilikler 

UİS1.2.2. Halk sağlığı açısından 

riskli bölgelerin ve bölgelerde 

alınacak tedbirlerin belirlenmesi 

2011-

2015 

İklim 

değişikliğin

e bağlı halk 

sağlığı risk 

haritası 

SB YY 

UİS1.2.3. Bölgesel olarak 

Tropikal Hastalıklar Tanı 

Laboratuvarlarının 

oluşturulması veya bazı illerdeki 

Hıfzıssıhha Laboratuvarlarının 

alt yapılarının bu amaca uygun 

olarak güçlendirilmesi 

2011-

2015 

Güçlendiril

miş tanı ve 

müdahale 

altyapısı 

SB Valilikler 

 

“UİS2. Ulusal sağlık sisteminde iklim değişikliği kaynaklı riskler ile mücadele 

kapasitesinin geliştirilmesi” amacına yönelik tablo 28’de belirtildiği üzere “UİS2.1. 

Riskli bölgelerde acil müdahale eylem planlarının oluşturulması ve gerekli altyapının 

temini” hedefinin hayata geçirilmesi için iklim değişikliği kaynaklı afet ve bulaşıcı 

hastalıklara karşı güçlendirilmiş müdahale ekipleri oluşturulması, yerel ölçekte 

bulaşıcı hastalık risklerinin azaltılması, uluslararası iş birliği çalışmalarının, projelerin 

yapılması ve halk sağlığı kılavuzlarının oluşturularak halka ulaştırılması eylemleri 

planlanmıştır.  
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Tablo 28 İklim Değişikliği Uyum Stratejisi'nde UİS2. başlığında ilgili eylem planları (Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, 2016a) 

Eylemler Süre Çıktılar ve 

Performans 

Göstergeleri 

Sorumlu/ 

Koordina

tör 

Kuruluş 

İlgili 

Kuruluşlar 

UİS2.1.1. Epidemik ve acil 

sağlık riski alanlarında pilot 

programların oluşturulması ve 

uygulanması 

2011-

2015 

Tekrar edilebilir 

ve ölçek 

büyütülebilir 

örnek çalışmalar 

SB Valilikler 

UİS2.1.2. “Ulusal Medikal 

Kurtarma Ekipleri (UMKE)” 

nin iklim değişikliği etkilerine 

uyum alanında 

bilinçlendirilmesi 

2011-

2013 

Afetler ve 

bulaşıcı 

hastalıklar dahil 

iklim değişikliği 

riskleri alanında 

güçlendirilmiş 

acil müdahale 

ekipleri 

SB Valilikler 

UİS2.1.3. Riskli bölgelerde İl 

Sağlık Müdürlüklerine bağlı 

mobil sağlık ekiplerinin, 

enfeksiyon (bulaşıcı) 

hastalıkları yönünden yetki ve 

uygulama yeteneklerinin 

artırılması 

2011-

2015 

Yerel ölçekte 

bulaşıcı hastalık 

risklerinin 

azalması 

SB Valilikler 

UİS2.1.4. İklim değişikliğinin 

insan sağlığı üzerine etkileri 

konusunda çalışan uluslararası 

kuruluşlarla ve ülkelerle 

işbirliği yapılması 

2011-

2015 

Ortak 

proje/etkinlikler 

yoluyla tecrübe 

ve bilgi 

paylaşımı 

SB Uluslarara

sı 

Kuruluşlar 

UİS2.1.5.  

Yurttaşların ve kurumların 

olası bulaşıcı hastalıklar ve 

aşırı hava olayları esnasında 

yapmaları gerekenleri anlatan 

kılavuzların hazırlanması, 

yaygınlaştırılması ve periyodik 

eğitimlerin verilmesi 

2011-

2023 

Halk sağlığı 

kılavuzları 

SB Valilikler, 

YY, 

Ünv.ler, 

kamu ve 

özel 

hastaneler, 

üniversite 

hastaneleri 

 

“UİS2.2. İklim değişikliğine bağlı sağlık risklerine karşı sağlık sektörü kuruluşlarının 

kapasitelerinin güçlendirilmesi” hedefine yönelik olarak, iklim değişikliği alanında 

iletişim kampanyaları, ortak projeler ve ilgili kurumlarla iş birliği eylemleri 

planlanmıştır. Ek olarak, tablo 29’da da paylaşıldığı üzere; Sağlık Bakanlığı’nın Afet 
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Koordinasyon Merkezi’nin iklimden etkilenebilir bölgelerde tesis edilmesi de önemli 

bir eylem olarak planlamıştır.  

Tablo 29 İklim Değişikliği Uyum Stratejisi'nde UİS2.2. başlığında ilgili eylem planları  (Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, 2016a) 

Eylemler Süre Çıktılar ve 

Performans 

Göstergeleri 

Sorumlu/ 

Koordina

tör 

Kuruluş 

İlgili 

Kuruluşlar 

UİS2.2.1. Koruyucu sağlık 

hizmetleri/aile sağlığı sistemi 

çalışanlarına yönelik iklim 

değişikliğine bağlı sağlık riskleri 

konusunda kapasite geliştirme 

faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesi 

2011

-

2015 

Kapasite 

geliştirme 

faaliyetleri 

SB OSİB,OGM

, Valilikler 

UİS2.2.2. “Sağlık Bakanlığı - İklim 

Değişikliği Uyum Programı”nın 

ülke çapında duyurulması 

2011

-

2013 

İletişim 

kampanyaları 

SB OSİB,OGM

, Valilikler 

UİS2.2.3. Sağlık Bakanlığı “Afet 

Koordinasyon Merkezi”nin 

iklimden etkilenebilir bölgelerde 

tesisi 

2011

-

2015 

Etkin sağlık 

koordinasyon 

altyapısı 

SB Valilikler 

UİS2.2.4. İklime duyarlı afetler ve 

yaratacağı sağlık riskleri 

konusunda ilgili kurum ve 

kuruluşlar arasında eşgüdümün ve 

işbirliğinin sağlanması 

2011

-

2015 

Ortaklıklar, 

Ortak 

projeler 

SB AFAD, 

Valilikler, 

Ünv.ler, 

STK’lar, 

Kamu ve 

Özel 

Hastaneler, 

Üniversite 

Hastaneleri 

UİS2.2.6. İklim değişikliğinin 

etkilerinden korunmak amacıyla 

erken uyarı, güçlendirilmiş hastalık 

gözlemi, bilgi sistemleri ve diğer 

halk sağlığı tedbirleri de dahil 

olmak üzere sağlık sektöründe 

alınacak olası uyum önlemlerinin 

etkinliğinin araştırılması/izlenmesi 

2011

-

2020 

Güçlendirilm

iş halk 

sağlığı 

izleme ve 

karar verme 

sistemi 

SB Kamu ve 

Özel 

Hastaneler, 

Üniversite 

Hastaneleri 

UİS2.2.7. Azaltım/uyum 

önlemlerinin ortak faydalarının 

yanı sıra zararlarının ve uyum 

maliyetlerinin 

araştırılması/izlenmesi 

2011

-

2020 

Güçlendirilm

iş halk 

sağlığı 

izleme ve 

karar verme 

sistemi 

SB ÇŞB, 

Ünv.ler 
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Eylemler Süre Çıktılar ve 

Performans 

Göstergeleri 

Sorumlu/ 

Koordina

tör 

Kuruluş 

İlgili 

Kuruluşlar 

UİS2.2.8. Kırsal ve kentsel 

alanlarda su mevcudiyeti, su 

kalitesi ve hijyen konusunda 

gözlem ve hazırlıklı olma 

durumunun güçlendirilmesi 

2011

-

2015 

Su ve hijyen 

izleme 

sistemi ile 

önlem ve 

bilgilendirme 

kılavuzları 

SB Valilikler, 

Belediyeler 

UİS2.2.9. İklimden etkilenebilir 

bölgeler ve göç hareketleri 

doğrultusundaki bölgelerde, 

nüfusun artması dolayısı ile 

oluşabilecek sağlık risklerinin 

tespiti ve bölgedeki kuruluşların 

kapasitelerinin arttırılması 

2011

-

2015 

Araştırma 

raporları, 

Kapasite 

geliştirme 

faaliyetleri 

SB Valilikler, 

Ünv.ler, 

Uluslararası 

Kuruluşlar 

UİS2.2.10. İklim değişikliği 

dolayısı ile insan sağlığını 

etkileyecek göç hareketleri, 

uluslararası ticaret ve turizm gibi 

konularda çalışan ulusal ve 

uluslararası kuruluşlar ile ülkelerle 

işbirliği yapılması 

2011

-

2015 

Bilgi ve 

tecrübe 

paylaşımı ile 

bölgesel 

ölçekte olası 

hastalık 

yayılımları, 

Uluslararası 

önlemlerin 

geliştirilmesi 

SB Valilikler, 

Ünv.ler, 

Uluslararası 

Kuruluşlar 

 

“İklim Değişikliğine Uyum Bağlamında Sektörlerarası Ortak Konular” başlığı da 

oluşturulmuştur. Bu başlık altında farklı alanlarda yapılması planlanan ortak 

çalışmalar belirtilmiştir.  

Tablo 30’da özetlendiği üzere; “UYK1. Yatay kesen konularda iklim değişikliği 

etkilerine uyumun sağlanması” amacına yönelik olarak “UYK1.1. İklim değişikliğine 

uyumun ulusal kalkınma plan, program ve politikalarına entegre edilmesi” hedefinin 

hayata geçirilmesi için makroekonomik değişkenlere (büyüme, gelir, istihdam) 

etkilerinin tespit edilmesi ve iklim değişikliğinin etkilerinin sektörel politikalara ve 

kalkınma planlarına entegre edilmesi eylemleri de planlanmıştır. Bu eylemlerde dikkat 
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çekici olan, doğrudan insana, doğaya etkiden ziyade ekonomi ve politikaya da etkilerin 

değerlendirilmesi, riskin görülmesi ve bu doğrultuda politikalarda revizyona gidilmesi 

ön görülmüştür.  

Tablo 30 İklim Değişikliği Uyum Stratejisi'nde UYK1 başlığında ilgili eylem planları (Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, 2016a) 

Eylemler Süre Çıktılar ve 

Performans 

Göstergeleri 

Sorumlu/ 

Koordinat

ör Kuruluş 

İlgili 

Kuruluş

lar 

UYK1.1.1. İklim değişikliğinin 

genel makroekonomik değişkenlere 

(büyüme, gelir, istihdam vb.) olası 

etkilerinin dinamik olarak 

incelenmesi ve ulusal strateji/ 

politikalara/ planlara yansıtılması 

2011-

2015 

Etki Analiz 

raporları, 

Revize 

mevzuat, 

plan 

KB, MB 

UYK1.1.2. İklim değişikliğinin 

yaratacağı fırsat ve darboğazların 

sektörel bazda belirlenmesi ve 

bulguların sektörel politikalara ve 

kalkınma planlarına entegre edilmesi 

2011-

2015 

Revize 

edilen 

sektör 

politikaları 

KB İlgili 

kurum/ 

kuruluş

lar 

 

“UYK1.2. Karar verme süreçlerini destekleyici bilgi, izleme ve değerlendirme sistem 

ve araçlarının geliştirilmesi ve uygulamaya konulması” hedefine yönelik olarak iklim 

değişikliği etkilerinin resmi istatistik göstergelerine dahil edilmesi ve iklim değişikliği 

ile ilgili verilerin TEIEN’e dahil edilmesi planlanmıştır. TEIEN (Türkiye Çevresel 

Bilgi Değişim Ağı) projesi, 2008 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 

başlatılmış ve 2010 yılında son ermiştir. Proje kapsamında bütün çevresel bilgilerin 

(ÇED, denetim, izin, izleme vb.) tek elde toplanması hedeflenmiştir. Bu eylem planı 

ile de iklim değişikliğine dair verilerin bu sisteme aktarılması hedeflenmiştir. Ancak 

TEIEN projesinin çıktısı olarak yayımda olması gereken internet sitesi halen faaliyete 

girmemiştir. Söz konusu eylemler ve sorumluları tablo 31’de özetlenmiştir. 
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Tablo 31 İklim Değişikliği Uyum Stratejisi'nde UYK1.2 başlığında ilgili eylem planları (Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, 2016a) 

Eylemler Süre Çıktılar ve 

Performans 

Göstergeleri 

Sorumlu/ 

Koordina

tör 

Kuruluş 

İlgili 

Kuruluşlar 

UYK1.2.1. İklim değişikliğinin 

etkilerine dair göstergelerin 

Resmi İstatistik Programına dahil 

edilmesi 

2011-

2013 

Güncellenmiş 

program 

TÜİK 

UYK1.2.2. İklim değişikliği ile 

ilgili verilerin TEIEN’e dahil 

edilmesi 

2012-

2015 

Güncellenmiş 

program 

ÇSB GTHB, 

MGM, 

OGM, 

DSİ 

 

“UYK1.3. İklim Değişikliği Ulusal Stratejisi’nin ulusal, bölgesel ve yerel ölçekte 

uygulamaya geçmesi için gerekli finansal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi ve 

uygulamaya konulması” hedefine yönelik olarak, kalkınma ajanslarının iklim 

değişikliğine uyuma dair yapılacak projeleri desteklemesi ve bütçe ayırması 

planlanmıştır. Sektörel etki analizlerinin yapılarak uyum maliyetinin hesaplanması de 

yine planlanan eylemler arasındadır. Hedef ve sorumlular tablo 32’de özetlenmiştir.  
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Tablo 32 İklim Değişikliği Uyum Stratejisi'nde UYK1.3 başlığında ilgili eylem planları (Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, 2016a) 

Eylemler Süre Çıktılar ve 

Performans 

Göstergeleri 

Soruml

u/ 

Koordi

natör 

Kuruluş 

İlgili 

Kuruluş

lar 

UYK1.3.1. Kalkınma ajanslarının 

iklim değişikliği uyum projelerini 

finanse etmesi için kapasitelerinin 

güçlendirilmesi ve destek 

programlarına yerel ihtiyaçlar 

doğrultusunda ortaya çıkacak iklim 

değişikliğine uyum konularının dahil 

edilmesi 

2011-

2013 

İklim 

değişikliğine 

uyum 

konularının 

yer aldığı 

destek 

programı 

çağrıları 

KB KA 

UYK1.3.2. Azaltım-Uyum 

sinerjisini dikkate alan bütünleşik 

fayda-maliyet analizlerinin 

yapılması 

2011-

2013 

Analiz 

raporları, 

Öncelikli 

eylemlerin 

belirlenmesi 

KB İlgili 

kurum/ 

kuruluş

lar 

UYK1.3.3. Sektörlerde iklim 

değişikliği etki analizlerinin 

yapılması ve uyum maliyetlerinin 

tespiti 

2011-

2015 

Etki analiz 

raporları 

KB İlgili 

kurum/ 

kuruluş

lar 

 

“Tarım Sektörü” özelinde de eylemler planlamıştır. Bu kapsamda, “T1. tarım 

sektörünün yutak kapasitesini arttırmak” amacına yönelik,  “T1.1. Toprakta tutulan 

karbon stok miktarını belirlemek ve arttırmak” hedefinin yerine getirilmesi için, 

erozyon risk haritalarının hazırlanması ve özel olarak da kıyılardaki erozyona yönelik 

de harita hazırlanması eylemleri Tablo 33’de paylaşıldığı şekilde planlanmıştır.  
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Tablo 33 İklim Değişikliği Uyum Stratejisi'nde T1.1. başlığında ilgili eylem planları (Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, 2016a) 

Eylem 

Alanı 

 

Eylemler Süre Yan 

Faydal

ar 

Çıktılar ve 

Performans 

Göstergeleri 

Sorumlu/K

oordinatör 

Kuruluş 

İlgili 

Kurulu

şlar 

Eylem Alanı 

T1.1.2. 

Toprak 

yönetiminin 

etkinleştiril

mesi 

T1.1.2.2. 

Türkiye 

erozyon 

risk 

haritasının 

hazırlanma

sı, 

yayımlan

ması 

2012-

2014 

 

Toprak 

ve su 

kaynakla

rının 

korunma

sı 

Erozyon risk 

haritası 

 

GTHB 

 

OSİB, 

Valilikle

r, 

Ünv.ler 

 

Eylem Alanı 

T1.1.2. 

Toprak 

yönetiminin 

etkinleştiril

mesi 

T1.1.2.3. 

Türkiye 

kıyı 

alanları 

erozyon 

risk 

haritası’nı

n 

hazırlanma

sı, 

yayımlan

ması 

2012-

2014 

 

Toprak 

ve su 

kaynakla

rının 

korunma

sı  

Riskli 

bölgelere 

ilişkin 

haritalar 

 

GTHB 

 

ÇŞB, 

GTHB, 

İÖİ, 

Ünv.ler 

 

 

“Arazi Kullanımı ve Ormancılık Sektörü O2. ormansızlaşmayı ve orman zararlarını 

azaltmak” hedefine yönelik olarak, iklim değişikliği kaynaklı orman yangınları ile 

mücadele ve önleme açısından risk değerlendirmesinin yapılması ve bölgesel 

planlamanın yapılması ön görülmüştür. Tablo 32’de söz konusu hedef özetlenmiştir.  
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Tablo 34 İklim Değişikliği Uyum Stratejisi'nde O2 başlığında ilgili eylem planları (Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, 2016a) 

Eylem Alanı 

 

Eylemler Süre Yan 

Faydalar 

Çıktılar ve 

Performan

s 

Göstergele

ri 

Sorumlu/

Koordina

tör 

Kuruluş 

İlgili 

Kuruluşl

ar 

Eylem Alanı 

O2.1.1. 

Orman 

zararlarıyla 

mücadelede 

teknik 

önlemlerin 

artırılması 

O2.1.1.3. 

İklim 

değişikliğinde

n kaynaklanan 

orman 

yangınları ile 

mücadele için 

gerekli risk 

hazırlık/önlem

e konularının 

yerel/ bölgesel 

planlama 

çalışmaları 

kapsamına 

alınması 

 

2011

–

2020 

 

Daha iyi 

orman 

ürünleri ve 

ekosistem 

hizmetleri, 

Orman 

yangınları 

ile daha 

etkin 

mücadele 

Yangınla 

mücadeleni

n 

etkinleştiril

mesi için 

ihtiyaç 

değerlendir

me 

raporu 

OGM 

 

OSİB 

 

 

6.5.2.5. Türkiye 6. Ulusal Bildirimi 

İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı dışında, uluslararası geçerliliği olan 

ve düzenli olarak BM’ye raporlanan Türkiye’nin BMİDÇS Kapsamında İklim 

Değişikliği Altıncı Ulusal Bildirimi’nde 6.4.3.2 Uyum Tedbirleri başlığında da Paris 

Anlaşması’nın kayıp ve zararlar başlığını kapsayan iklim değişikliğine uyum 

yaklaşımına dair aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir; 

“Türkiye’de afet yönetimi amacıyla son yıllarda alınan önlemler aşağıda 

belirtilmektedir. 

 2015 yılında MGM tarafından 35 tane yıldırım tespit ve takip sisteminin 

kurulmasına ilişkin karar alınması,  
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 Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 2010 Yılı Taşkın Koruma 

Seferberliği kapsamında, MGM ve DSİ Genel Müdürlüğü’nce gözlem ve 

erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi, ÇEM ile OGM tarafından yapılan 

ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları,  

 Türkiye’de hidro-meteorolojik afet zararlarını azaltmak ve bölgesel iş 

birliğini geliştirmek için Dünya Meteoroloji Teşkilatı (WMO) ve UNDP 

tarafından yürütülen Güneydoğu Avrupa Afet Risk Azaltımı Bölgesel 

İşbirliği Projesi (2008-2013), 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Ulusal İklim Değişikliği Uyum Stratejisi 

ve Eylem Planı, 

 Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın başlattığı “İklim Değişikliğinin Su 

Kaynaklarına Etkisi Projesi” ile havzalar özelinde su kaynaklarının nasıl 

etkilendiği 2013 yılından itibaren beri tespit edilmekte ve havzalarda 

sektörel uyum planlaması yapılmaktadır. 

 Orman ve Su İşleri Bakanlığı SYGM, tarafından 2012 yılında başlatılan 

Türkiye’de havza bazında Taşkın Risk Yönetim Planlarının oluşturulması 

faaliyetler kapsamında hazırlanan Yeşilırmak ve Antalya Havzalarında 

Taşkın Yönetim Planları hazırlanmaktadır.  

Bununla birlikte, artık Türkiye’de de afetlerin artan ekolojik, çevresel, sosyal 

ve ekonomik kayıplarının en aza indirilebilmesi için risk yönetimi stratejisiyle 

birlikte iklim değişikliğine uyum ile ilgili tüm politikalar, planlar ve 

programların “iklim değişikliği risk yönetimi” adı altında bütünleşik bir şekilde 

düşünülerek ele alınması ve bu amaçla başta kamu kurumları olmak üzere 
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paydaşlar arasında etkin iş birliği ve eş güdüm gerekmektedir.” (Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, 2016c)  

BMİDÇS kapsamında Türkiye’nin yapmış olduğu son bildirimde, Paris İklim 

Anlaşması’nın 8. Maddesi kapsamındaki, uyum çalışmalarının kayıp ve zararlar alt 

başlığında yer alan risk yönetimi, acil durumlara hazırlıklılık ve erken uyarı sistemleri 

konusunda ifadelerin yer aldığı görülmektedir. Aynı zamanda hali hazırda MGM 

tarafından yapılan afet etkilerini azaltmaya yönelik de uluslararası çalışmaların 

yürütüldüğü vurgulanmıştır. 6. Ulusal Bildirim’de de bahsedilen çalışmalar 

Türkiye’nin bilgi paylaşımı konusunda zaten çalışma yapmaya başladığını ortaya 

koymaktadır.  

6.5.2.6. Akran Değerlendirme Raporu ve Hyogo Çerçevesi Türkiye 

Değerlendirme Raporu  

AFAD’ın yapmış olduğu çalışmaları detaylı olarak aktarmak bu tez çalışmasının 

konusu değildir. Bu nedenle, konuyla ilintili çalışmalar ele alınmıştır. Öte yandan, 

AFAD’ın tez konusu kapsamındaki yaptığı çalışmaları aktarmak adına iki önemli 

uluslararası rapora yer verilmiştir. Bunlardan ilki, AB ile sivil koruma ve afet risk 

yönetimi alanında iş birliği çerçevesinde akran değerlendirme programı kapsamında 

hazırlanan rapor ve süresi 2015 yılında dolan ve yerini Sendai Çerçevesine bırakan 

Hyogo Çerçevesi Türkiye Değerlendirme raporudur.  

Avrupa Birliği (AB) ile sivil koruma ve afet risk yönetimi alanında iş birliği 

çerçevesinde akran değerlendirmesi programı kapsamında AFAD koordinasyonunda 

2015-2016 yılı değerlendirmesi yapılmıştır. Akran Değerlendirmesi son raporunda, 



189 

 

Türkiye’nin iklim değişikliğine karşı hazırlıklılık durumu da ele alınmıştır. 4.4 İklim 

değişikliği için risk yönetimi planlaması başlığında aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir; 

“İklim değişikliği için risk yönetimi planlaması Küresel iklim 

değişikliğinin bir sonucu olarak, Türkiye çölleşme, hidro-meteorolojik 

afetler ve deniz seviyesinin yükselmesi gibi sorunlarla başa çıkmak-

zorundadır… Çalışmalar, Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi (2010-

2020) ve Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı (2011-2023) çerçevesinde 

devam etmektedir. Su kaynakları yönetimi, tarım politikası, afet yönetimi, 

orman politikası, kamu sağlığı, kapasite geliştirme faaliyetleri, 

bilinçlendirme çabaları, etki ve güvenlik değerlendirmesi-konularında 

adaptasyon çalışmaları planlanmıştır. Tarımsal kuraklıkla mücadele için 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın uyguladığı bir strateji ve eylem 

planı vardır. Çeşitli meteorolojik veriler erken uyarı için bir temel olarak 

kullanılmaktadır. İklim değişikliği stratejisine göre yürütülen bu çalışma 

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi için yıllık olarak 

rapor edilmektedir.” (AB Sivil Koruma Mekanizması, 2015) 

Genel hatları ile Türkiye’nin yapmış olduğu çalışmalar akran değerlendirmesi 

kapsamında aktarılmıştır. Türkiye’nin risk altında olduğunu belirten rapor bu konuda 

eylem planlarının olduğunu da belirtmiştir.  

Hyogo Çerçevesi ise 2015 yılında sona ermiştir. Türkiye’de AFAD tarafında takip 

edilen Çerçeveye dair ilerleme durumunu inceleyen raporlar iki yılda bir 

yayımlanmıştır. Hyogo çerçeve eylem planının uygulanmasına yönelik son ulusal 

ilerleme raporu (2013-2015) 10.03.2015 tarihinde basılmıştır. Söz konusu raporda 
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Türkiye’nin acil durumlara hazırlıklılık, risk değerlendirmesi ve erken uyarı 

sistemlerine dair mevcut durumu hakkında bazı önemli bilgiler yer almaktadır.  

Raporun hazırlanma süreci için, AFAD ile Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi 

Enstitüsü arasında bir protokol imzalanmış, protokol kapsamında yerel yönetimler, 

merkezi yönetim, STK, üniversite, özel sektörden kişi ve kurumların katılımı ile 

oluşturulan bilgi formları doldurulmuş ve formlar üzerinden 17-18 Kasım 2014’de 

paydaşların katılımı ile bir çalıştay düzenlenerek formlar üzerinden gelen bilgiler 

değerlendirilmiştir. Sorulu görülen 15 alan (eğitim ve farkındalık; katılım; denetim; 

eşgüdüm-işbirliği; idari kapasite; uzmanlaşma; öncelikler; politika üretimi; bilgi 

sistemleri ve veri tabanı; mali yetersizlikler ve kaynakların etkin kullanılmaması; 

mekânsal planlamada yetki karmaşası; mevzuat eksikliği ve/veya uygulamadaki 

zorluklar; insan kaynakları yönetimi; risk yönetimi ve ekoloji) göz önünde 

bulundurularak politika, hedef ve uygulama stratejileri belirlenmiştir (UNISDR, 

2015).  

Raporda, Hyogo Çerçevesindeki her bir stratejik hedefe (3 hedef), bu hedeflerin her 

birinin gerçekleştirilmesi için yapılması gereken eylemlere (5 eylem) ve bu eylemlerin 

hayata geçirilmesindeki yöntemlere (yukarıda bahsedilmiştir) dair Türkiye’nin mevcut 

durumu aktarılmıştır.  

Afet riskine dair değerlendirmelerin bütün düzeylerde sürdürülebilir kalkınma 

politika, plan ve program oluşturma çalışmaları ile daha etkili bir şekilde 

bütünleştirilmesi Çerçevenin birinci hedefidir. Burada dikkat çekici olan Hyogo 

Çerçevesi’nin ilk hedefinde “sürdürülebilir kalkınma” kavramı vurgulamasıdır. 

Sürdürülebilir Kalkınma politika ve planları ile afet riski azalımınım 
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bütünleştirilmesine dair çalışmalar yapılması istenmektedir. Sürdürülebilir kalkınma; 

kalkınmanın, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamasını engellemeyecek bir şekilde 

yapılmasını ön görmektedir (BM, 2016). Kalkınmanın, ekonomik büyüme, toplum ve 

çevre korumanın birlikte ve dengeli bir şekilde ele alınması ön görülmektedir.   

Bu kapsamda, raporda, Türkiye’nin, ilk defa 10. Kalkınma Planı’nda (2014 - 2018) 

afet yönetimi ayrı bir başlık olarak belirttiği vurgulanmıştır. Öte yandan, 10. Kalkınma 

Planı’nda yer alan afetlere dirençli toplumlar ve yerleşimler oluşturulması amacına, 

2023 Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı ile 2023 Ulusal Deprem 

Stratejisi ve Eylem Planları ortak stratejilerinde de yer verilmiştir. 2011 – 2023 

yıllarını kapsayan İklim Değişikliği Eylem Planı’nda da afet ve risk azaltımına dair 

detaylı eylemler tanımlanmıştır. İklim değişikliği özelinde afet yönetimi ve risk 

azaltımı konusunda eylemlerin tanımlanması açısından İklim Değişikliği Eylem planı 

tarihi bir öneme de sahiptir (UNISDR, 2015). 

Başta yerel topluluklar düzeyinde olmak üzere bütün düzeylerde tehlikelere karşı 

dayanıklılığın (resilience) geliştirilmesine sistematik olarak katkıda bulunabilecek 

kurumların, mekanizmaların ve kapasitelerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi, 

Hyogo’nun ikinci stratejik hedefidir. Buradaki dayanıklılık, esneklik “resilience” 

kavramı oldukça dikkat çekicidir. Bu kavram, her alanda farklı tanım ve yorum ile 

kullanılmaktadır. Bütün farklı tanımlar aslında tehditleri ve değişikliği absorbe 

edebilme ve mevcut sistemin temel yapısının korunabilmesini ifade edebilmektedir 

(Eraydın, 2016).  

Özünde, iklim değişikliğinin geri dönüşü olmayan zararlarına karşı hazırlıklı olunması 

ve dayanıklılığın arttırılması ifade edilmektedir. Yani İklim Değişikliğine Uyum için 
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çalışma yapılması, kurumların, toplumun, alt yapının, üst yapının bir bütün olarak 

güçlü olması felaketlere karşı maddi ve manevi olarak az zarar görür hale getirilmesi 

hedeflenmektedir.  Bu hedef kapsamında yapılan en önemli çalışma, 2009 yılında, afet 

yönetimi ve koordinasyonunu tek elde toplayan Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Başkanlığı (AFAD), Başbakanlık bünyesinde kurulmuştur. 2014 yılında ise, hedefin 

vurguladığı yerel düzeydeki çalışmaları güçlendirmek adına AFAD İl Müdürlükleri 

kurulmuştur. Yerel gönüllü grupların oluşturulması ve desteklenmesi amacıyla da 

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından proje gerçekleştirilmiştir. Ancak raporda, diğer 

yerellere dair yapılan çalışmalardan detaylı bir şekilde bahsedilmemiştir. Dikkat çekici 

olan, yapılan faaliyetlerin deprem odaklı bir yaklaşıma sahip olmasıdır. Raporda, 

“6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun”a atıf 

yapılarak, riskli yapıların depreme karşı dayanıklı hale getirilen yapılarla değiştirilme 

sürecinin hızlandırıldığı belirtilmektedir (UNISDR, 2015). 

İkinci hedefin temeli olan afetlere karşı esneklik, dayanıklılık konusu birçok kurumu 

doğrudan ilgilendirmektedir. Hyogo Çerçevesi’nin uygulanmasını değerlendiren sonra 

Türkiye raporunda bu konuda deprem dışında bilgi bulunamamıştır. İklim değişikliği 

kaynaklı, kuraklık, sel gibi afetlere karşı dayanıklılık ve esneklik konusunda yapılan 

çalışmalar değerlendirme raporunda yer almamıştır.  

Üçüncü stratejik hedef ise, risk azaltma kapsamında müdahale ve acil duruma hazırlık 

ve afetlerden olumsuz etkilenmiş kitlelerin iyileştirme programlarının kapsamına 

sistematik olarak alınmasıdır. Türkiye, izleme raporunda, afet ve acil durumlara 

hazırlık açısından, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) hazırlanmıştır. Ayrıca 

raporda, konuya dair birçok proje yürütüldüğü belirtilmektedir (UNISDR, 2015).  
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Değerlendirme raporunda, iklim değişikliği eylem önceliği 4’e odaklanan kısım da 

bulunmaktadır. Eylem önceliği 4’te, değişen sosyal, ekonomik, çevresel koşulların ve 

arazi kullanımının, jeolojik faaliyetler, hava, su, iklim değişikliği ilişkin afetlerin 

etkilerine dair risklerin azaltılması vurgulanmıştır.  Çevresel ve doğal kaynak yönetimi 

alt başlık olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, risklere ve kırılganlığa göre, 

sürdürülebilir kullanım ve eko sistem yönetimini gözeterek arazi kullanım planları 

yapılması, yapısal (fiziksel yapılar vb.) ve yapısal olmayan (politikalar, farkındalık, 

bilgi, birikim vb.) önlemleri de içeren örneğin entegre taşkın yönetimi ve kırılgan 

ekosistem yönetimini de kapsayan entegre çevre ve doğal kaynak yönetimi 

yaklaşımının uygulanması, mevcut iklim çeşitliliği ile gelecekteki iklim değişikliği 

durumunu bir arada değerlendirerek, afet riskini azaltmak hedefiyle stratejilerin 

belirlenmesi ve iklim değişikliğine uyum sağlanması desteklenmesi (iklim değişikliği 

ile bağlantılı afetlerin açıkça tanımlanması, spesifik risk azaltım faaliyetlerinin dizaynı 

ve plancılar, mühendisler ve karar vericiler tarafından iklim değişikliğine dair 

bilgilerin rutin olarak kullanılması) konuları eylem önceliğinin alt başlıklarındaki 

uygulama önerileri olarak verilmiştir (UNISDR, 2015).  

Raporda, Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi, İklim Değişikliği Ulusal Eylem 

Planı, BMİDÇS Ulusal Bildirimleri, Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem Planı, 

AFAD İklim Değişikliği ve Buna Bağlı Afetlere Yönelik Yol Haritası Belgesi (2014 

– 2023) kabul edildiği belirtilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 

bütünleşik kıyı alanları planlarının hazırlandığı, ÇED Yönetmeliği’nin varlığı, Çevre 

Ölçüm ve Analiz Laboratuvarlarına dair mevzuatın, Sulak Alanların Korunması, İçme 

Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolüne Yönelik 

yönetmeliklerin yürürlüğe girdiği vurgulanmıştır. Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer 
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Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini 

Esaslarına Dair Kanun”un Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.  

Akarsuların taşmasıyla su altında kalan veya su baskınlarına uğrayabilecek olan 

alanların afet tehlike ve risk haritaları hazırlanarak, tarım topraklarının ve doğal 

değerlerin korunmasıyla birlikte afet riski altındaki yerlerin yerleşime açılmasının 

engellenmesinin hedeflendiği raporda belirtilmektedir. Hyogo Çerçeve Eylem 

Planının Uygulanmasına Yönelik Ulusal İlerleme Raporu (2013 - 2015) hazırlık 

çalışmaları kapsamında yapılan anket sonuçlarına göre kamu kurumlarına ve 

belediyeler en önemli düzenleme aracının ise Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) 

olduğu vurgulanmıştır. Bu, ÇED sürecinin ne kadar kritik olduğunun göstergesidir 

(UNISDR, 2015).  

Bağlam ve Kısıtlar başlığında ise iklim değişikliğine karşı teşviklerin yetersizliği 

belirtilerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Ekolojik Yerleşim Birimi” 

standardının 2016 yılında uygulamaya geçirilmesi hedeflendiği vurgulanmıştır. Bu 

çalışmayla hem yerleşim yerlerinin karbon emisyonlarını ve çevresel etkilerini azaltım 

hedeflenmiş hem de yerleşim alanlarının afetlere karşı güçlü olması ön görülmüştür 

(UNISDR, 2015).  

Ekolojik Yerleşim Birimine dair, Türk Standardı olarak TS EN ISO 14024 Çevre 

etiketleri ve beyanları- Tip I Çevre etiketlemesi standardına ve TS EN ISO 14025 

Çevre etiketleri ve beyanları- Tip III Çevre beyanları standardı gözetilerek hazırlanmış 

mahalle ve bina etiket ve beyan sistemlerinin standart ve esasları belirlenmiştir. 

Sürdürülebilirlik Performanslı Kentsel Dönüşüm Hakkında Yönetmelik taslağı da 

2016 yılında görüşe açılmıştır.  
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Eylem Önceliği 5 olan Bütün düzeylerde etkili bir müdahale için afete hazırlığının 

güçlendirilmesinin Temel Gösterge 1 Afet risklerinin azaltılması bakış açısına sahip, 

afet risklerinin yönetimi için güçlü politika, teknik ve kurumsal kapasite ve 

mekanizmaların mevcudiyeti başlığında, kamu kurumları ve belediyeler tarafından 

iklim değişikliği öngörülerine dayalı potansiyel risk senaryolarının geliştirilmesi 

gerekliliği vurgulanmıştır (UNISDR, 2015).  

Hyogo Çerçevesi, risk azaltımı konusunda ülkelere bilgi akışı sağlamış, deneyim 

paylaşımı ortamı oluşturmuş ve BM’nin Binyıl Kalkınma Hedeflerine ulaşma için bir 

araç görevi görmüştür. Çerçeve’nin uygulanması sırasında birçok konuda deneyim 

kazanılmış ve eksiklikler daha net bir şekilde görülebilmiştir. Risk faktörlerinin 

değerlendirilmesi, hedef ve eylem önceliklerinin belirlenmesi, afete karşı dirençliliğin 

arttırılması, yeterli uygulama araçlarının sağlanması gibi konularda eksiklikler 

görülmüştür. Bu eksiklikler, Hyogo sonrasını (2015 sonrası) planlayacak yeni bir 

çerçevenin oluşturulması koşullarını ve ihtiyacını yaratmıştır.  

6.5.2.7. Çölleşme ile Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem Planı 

Çölleşme ile Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem Planı 24 Temmuz 2015 Tarihli 

29424 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Planda, yapılacak 

çalışmaların aktarıldığı tablolar yer almaktadır. Söz konusu tablolar incelendiğinde, 

4.3. Ulusal düzeyde risk analizi ve yönetimi çalışmaları yürütüleceği, bu kapsamda; 

4.3.2. Orman koruma ve yangınla mücadelede etkinliğin artırılmasına yönelik modern 

teknolojiye dayalı izleme ve erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi vurgulanmaktadır. 

2017 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenen bu eylemin koordinatörlüğü Orman 

ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü görevlendirilmiştir (Çölleşme ve 

Erozyonlar Mücadele Genel Müdürlüğü, 2015). 
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6.5.2.8. 23. Dönem TBMM Küresel Isınmanın Etkileri ve Su 

Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetimi Araştırma Komisyonu 

Raporu 

23. Dönem TBMM Küresel Isınmanın Etkileri ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir 

Yönetimi Konusunda Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu’nda da erken 

uyarı ve risk değerlendirmesine dair çalışma yapıldığı belirtilmektedir. “Tarımsal 

Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulu’nun altında Bakanlar Kurulu Kararı gereği; 

İzleme Erken Uyarı ve Tahmin Komitesi ile Risk Değerlendirme Komitesi kurulmuş 

ve bu komiteler görevlerini sürdürmektedirler.” (23. Dönem TBMM Küresel 

Isınmanın Etkileri ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetimi Konusunda Kurulan 

Meclis Araştırması Komisyonu, 2008)  

Yine aynı raporda DSİ tarafından erken uyarı amacıyla yapılan çalışmalara vurgu 

yapılmıştır; 

“DSİ’de kurulmuş olan Taşkın Tahmin ve İhbar Sisteminde modernize 

edilen ölçüm ağı ile gerçek zamanlı ölçüm sonuçlarının toplanması, DMİ 

tarafından gönderilen yağış, sıcaklık vb. ile radar verileri ve Sayısal Hava 

Tahmini verilerinin SCOUT sistemi17 içinde toplanarak yağış tahminin 

yapılması ve son olarak gerçek zamanlı ölçüm sonuçlarının ve tahmin 

edilen yağışların girdi oluşturduğu MIKE 11 modeli ile taşkın tahmininin 

yapılması ve erken uyarı çalışmaları sürdürülmektedir. Modelleme 

çalışmalarının tüm havzalar için yapılması gereklidir”  (23. Dönem 

                                                 

17 NASA tarafından geliştirilen uyarı sistemi. 
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TBMM Küresel Isınmanın Etkileri ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir 

Yönetimi Konusunda Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, 2008)  

6.5.2.9. Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem 

Planları 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı da kurumsal olarak iklim değişikliğine dair 

çalışma yapmaktadır. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün kanunda belirtilen 

görevleri arasında, küresel iklim değişikliği nedeniyle oluşan afetlere dair çalışma 

yürütmek, bu afetten zarar gören çiftçilere yardım yapmak, tarım sigortası geliştirmek 

gibi görevler verilmiştir. Dolayısıyla iklim değişikliği ve buna bağlı afetler de tarım 

alanındaki kurumsal yapıya somut olarak girmiş ve görevlendirme yapılmıştır.18 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kuruluş kanununa göre iklim değişikliği ile 

birden fazla birim ilgilenmektedir.  Bu birimlerden en önemlisi Tarım Reformu Genel 

Müdürlüğü’dür. Genel Müdürlüğe bağlı olan Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire 

Başkanlığı, Bakanlık içinde iklim değişikliği uyum çalışmalarının koordinasyonunu 

ve uygulamasını yapmaktadır.  

Tarımsal Kuraklık Yönetiminin Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair 

Yönetmelikler ile Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulu kurulmuş bu 

kurula bağlı olarak merkezde, İzleme, Erken Uyarı ve Tahmin Komitesi ile Risk 

Değerlendirme Komitesi, illerde ise Vali başkanlığında Tarımsal Kuraklık İl Kriz 

Merkezleri oluşturulmuştur. 2013-2017 yıllarına ait Türkiye Tarımsal Kuraklıkla 

                                                 

18 “Küresel iklim değişiklikleri, tarımsal çevre, kuraklık, çölleşme, diğer tarımsal afetler ve tarım 

sigortası ile ilgili hizmetleri yürütmek, tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel mevzuatında yer alan 

esaslar çerçevesinde yardım yapmak” 
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Mücadele Stratejisi ve Eylem Planları yayımlanmıştır. Ayrıca illere özel de kuraklık 

eylem planları hazırlanmaktadır (İPM, 2014).  

Erken uyarı ve risk değerlendirmesi konusunda çalışma yapan komitenin varlığı yine 

Paris Anlaşması’nın kayıp ve zararlar başlığına dair uyum konusunda hali hazırda bir 

gelişmenin sağlandığını, kurumsal altyapının tarım alanında gelişme gösterdiğini 

ortaya koymaktadır.  

Paris Anlaşması’nın 8. Maddesinde kayıp ve zararlar başlığında belirtilen sigortacılık 

konusu da yine bu alanda ele alınmıştır. Tarım sigortalarına dair Türkiye’de çalışmalar 

yürütülmektedir. Oluşan afetlere dair çiftçilerin sigorta süreci planlanmaktadır. 

Dolayısıyla, bu alanda da ülkemizde oluşan bilgi birikimi gelişmekte olan ülkelere 

aktarılabilir ve uluslararası platformda iş birliği yapılabilir.  

Tarımsal kuraklığa dair erken uyarı sistemleri ve risk değerlendirmesi konusunda 

Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planında (2013 – 2017) da 

hedefler belirlenmiştir.  

Tarımsal Kuraklık Tahmini başlığında hedef olarak aşağıdaki ifadeye yer verilmiştir; 

“Orta ve uzun dönemde MGM istasyonları ve günlük uydu görüntüleri 

yanında, Türkiye detaylı toprak etütlerinin tamamlanarak, toprak neminin 

de ölçülmesinde yeterli rasat istasyonunun devreye sokulması, gelecekte 

sağlıklı verilere ulaşılması ile erken uyarı sistemine kavuşulacaktır. 

Böylece, tarımsal kuraklık indeksleri oluşturularak, bu indekslere bağlı 

olarak yapılacak sınıflama ile izleme ve acil önlemlerin alınması daha da 

kolaylaşacaktır.” (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2013) 
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Aynı başlık altında, Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditlere dair 

GTHB’nın koordinasyonunda yapılan çalışmada “Ülkesel ölçekte kuraklık erken uyarı 

ve izleme bilgi altyapısı ve yönetim sisteminin olmayışı, Ülkesel ölçekte kuraklık 

erken uyarı ve izleme bilgi altyapısı ve yönetim sisteminin olmayışı” zayıf yön olarak 

ifade edilmiştir (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2013). 

Eylem planları içerisinde, 1.1.5. Tedbir olarak “Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi 

Sistemleri ile Üretim Tahmin Sistemi kullanımına dayalı olarak, tarımsal rekoltenin 

izleme sistemi” kurulmasından söz edilmiştir. Bu sayede elde edilecek faydalar şöyle 

sıralanmıştır: 

“Bu kapsamda, tarımsal rekoltenin güncel tahmini, zaman ve ürün bazında 

gerçek zamanlı raporlama yapılması, olay sonrası hasar ve mahsul 

kayıpları için raporlama, iklimsel etkiler ve/veya bazı hastalıklara bağlı 

gelişimler için erken uyarı ve tarımsal yönetim için rapora bağlı olarak 

riski azaltıcı karar alınarak, kuraklık etkilerinin takibi ve tahmini 

kolaylaştırılacaktır.” (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2013).  

Özetle iklimsel etkilere dair erken uyarı sistemine vurgu yapılmıştır. 2017’de bu 

çalışmaların bitmesi hedeflenmiştir 

Tedbir 4.1.5’de ise, GTHB, TÜBİTAK, MGM tarafından, “Bitki-atmosfer ilişkili 

çalışmaların iyi sonuçlar verebilmesi için, iklim değişikliğinin tarım üzerindeki 

etkileriyle çeşitli model yaklaşımlarıyla araştırılacak ve değişimler için senaryolar 

tanımlanarak çalışmalar yapılacağı.” Tedbir 4.1.6’da ise DSİ tarafından “İklim 

değişimlerinin su kaynaklarına olan etkilerinin modellemesi projesi yapılması” 

hedeflenmiştir.   
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Tedbir 5.6.1’de ise tarımsal kuraklığın izlenmesi amacıyla bir veri tabanı oluşturularak 

kamuoyu ile paylaşılması hedeflenmiştir. TARBİL olarak ifade edilen sistem hali 

hazırda çalışır durumdadır.19   

 

Şekil 5 Tarımsal Kuraklık Yönetimi 

Yukarıdaki paylaşılan şekil 5’de görüldüğü üzere, erken uyarı sistemlerine ve risk 

değerlendirme konusuna oldukça önem verilmiş durumdadır.  

Başlıca görevleri İzleme, Erken Uyarı ve Tahmin Komitesi’nden gelen verileri 

değerlendirmek, risk analizi yapmak/yaptırmak, Risk analiz sonuçlarına göre eylem 

                                                 

19 http://www.tarbil.org/#NAV=.Home  Erişim Tarihi: 02.05.2017 

http://www.tarbil.org/#NAV=.Home
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raporunu hazırlamak ve Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulu’na 

sunmak olan Risk Değerlendirme Komitesi ise Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Bitkisel Üretim Genel 

Müdürlüğü, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel 

Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Orman Genel 

Müdürlüğü, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince belirlenen konu uzmanlarından oluşur.  

Planda, İzleme, Erken Uyarı ve Tahmin Komitesi’nin Tarımsal Kuraklık Yönetimi 

Koordinasyon Kuruluna bağlı olarak aşağıdaki kurumlardan bildirilen uzmanlardan 

oluşturulduğu belirtilmiştir.  

 Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü,  

 Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü,  

 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü,  

 Tarım Reformu Genel Müdürlüğü,  

 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,  

 Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 

 Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, 

 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, 

 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüklerindeki. 

Komite’nin görevleri arasında; kamu kurum ve kuruluşlarından, konu ile ilgili tüm 

envanter dokümanlarını ve sürekli, günlük rasat bilgilerini almak ve toplanan bilgileri 



202 

 

değerlendirerek, uyarı ve tahminlerini Risk Değerlendirme Komitesine sunmak yer 

almaktadır  (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2013). 

Ayrıca, İzleme, Erken Uyarı ve Tahmin Komitesi’ne Bakanlık İl Müdürlükleri, 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Tarımsal 

Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nden oluşan Veri Akış Birimi tarafından 

veri sağlanmaktadır.  

6.5.2.10. Ulusal Kuraklık Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı 

31 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete’de Başbakanlık Genelgesi ile yayımlanan 

Ulusal Kuraklık Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı, Türkiye’de sadece tarımsal 

kuraklığın değil, meteorolojik ve hidrolojik kuraklığın da bir bütün olarak ele alınması 

gerekliliğini vurgulamaktadır.  

Bu kapsamda mevcut durum tespiti ve çözümler planda yer almıştır. Tedbirler 

başlığının altında, kuraklık öncesi yapılması gereken çalışmalar içerisinde “kuraklık 

tahmin ve erken uyarı sistemlerinin oluşturulması” da yer almaktadır.  

Öte yandan, kuraklık kavramının hazırlığı devam eden Su Kanunu’nda yer almasının 

2018 yılı sonuna kadar sağlanması, 2020 yılına kadar ise Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı 

“Ulusal Kuraklık Veri Tabanı” oluşturulması, bu veri tabanının Ulusal Su Bilgi 

Sistemine bağlanması ve Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES) ile uyumlu 

hale getirilmesi de yapılacak olan işler arasında tanımlanmıştır (Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı, 2017).  

Öte yandan, yılda bir defa yayımlanacak raporla yapılan çalışmalara dair izleme 

yapılacaktır. Tarımsal Kuraklık İzleme Çalışmaları Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı, Meteorolojik Kuraklık İzleme Çalışmaları Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 
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Hidrolojik Kuraklık İzleme Çalışmaları Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 

yapılacağı belirtilmiştir (Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2017). 

6.5.2.11. İklim Değişikliğinin Sağlık Etkilerinin Azaltılması Ulusal 

Programı ve Eylem Planı 

İklim Değişikliğinin Sağlık Etkilerinin Azaltılması Ulusal Programı ve Eylem Planı 

2015 yılında yayımlanmıştır. Söz konusu eylem planında da iklim değişikliği kaynaklı 

sağlık sorunlarına vurgu yapılmakta ve uyum amacına yönelik olarak eylemler 

planlanmaktadır. Öte yandan, bu görevlerin hayata geçirilmesinde Erken Uyarı, Cevap 

ve Saha Epidemolojisi Daire Başkanlığına yetkiler verilmiştir.  

“İklim değişikliğinin doğrudan ve dolaylı etkilerini sıcaklık artışına bağlı 

olarak gelişen enfeksiyon hastalıkları ve vektör kaynaklı hastalıklar 

oluşturmaktadır. Hava sıcaklığının artışıyla birlikte sıtma, dengue, Chagas 

(Amerikan uyku hastalığı), ensefalit gibi vektör kaynaklı hastalıklarla 

vektör kaynaklı olmayan dizanteri, tifo, paratifo, kolera ve giardiazis gibi 

hastalıkların insidansında artma görülmektedir. Hava sıcaklığının artması 

sivrisinek gibi vektörlerin sayısının ve yayılımının artmasına ve patojen 

mikroorganizmaların virülanslarının artmasına neden olmaktadır. Bu 

yüzden sivrisineklerin neden olduğu sıtmanın ılıman iklimlerde daha 

yaygın hale geleceği ve şu an görülmediği tropikal ve sub- tropikal 

bölgeler dışında artış göstereceği beklenmektedir. Yine küresel olarak 2-3 

°C’lik sıcaklık artışının sıtma riski altında bulunan insan sayısını %3-5 

oranında arttıracağı ve sıtmanın endemik olduğu bölgelerde mevsimsel 

görülme süresini artıracağı düşünülmektedir.” (Sağlık Bakanlığı, 2015) 
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Bunun yanında iklim değişikliği, bazı alerjik polen türlerinin mevsimsel dağılımının 

değişmesine, sıcaklık dalgalarından kaynaklı ölümlerin artmasına, sıcaklık dalgaları, 

sel, fırtına, yangın ve kuraklık gibi hava olaylarından kaynaklı yaralanma, hastalık ve 

ölüm sayısının artması, sıtma hastalığının coğrafi dağılımının değişmesi, hastalığın 

meydana gelme olasılığı olan bölgelerin artması ve yayılma mevsiminin değişmesi, 

göçlerin artması, ishalli hastalıklarının artması, özellikle yer seviyesinde Ozon 

düzeyinin yükselmesi nedeniyle kalp ve solunum hastalıklarının ve bu hastalıklardan 

kaynaklı ölüm oranlarının artmasına neden olacağı ön görülmektedir (Sağlık 

Bakanlığı, 2015). 

Planda yer alan bazı öneriler şöyle olmuştur:  

“İklim temelli erken uyarı sistemi sıcak havalar, sıtma başta olmak üzere 

salgınlarda halkı ve ilgili otoriteleri uyarmak için bölgesel ve ulusal 

düzeyde uygulanabilir. Sağlık etkilerinin azaltılmasında etkin olmak için 

özel müdahale planları oluşturulmalı ve devam eden mevcut sistemlerin 

değerlendirilmesi yapılarak birleştirilmelidir.” (Sağlık Bakanlığı, 2015). 

İklim değişikliği sonucunda sağlığı tehdit eden risklere karşı toplumun korunması 

hedefiyle ve bu hedefin hayata geçirilmesi için belirlenen stratejide, erken uyarı 

sistemlerinin kapsamına iklim değişikliğine bağlı hastalıkların ve vaka bazında takibin 

yapılması gerektiği vurgulanmıştır (Sağlık Bakanlığı, 2015). 

Sağlık alanında erken uyarı mekanizmalarının geliştirilmesi, Paris Anlaşması’nda da 

vurgulanan kayıp ve zararların azaltılması açısından önem taşımaktadır. İklim 

değişikliği kaynaklı hastalara dair risk değerlendirmesi yapılması ve erken uyarı 

sisteminin oluşturulması vakanın oluşmadan engellenmesi veya oluşan hastalıkların 
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erken teşhisine katkı sağlayacaktır. Erken teşhis hastalıkların giderilmesinin yanından 

sağlık harcamalarında da azalma sağlayacaktır.  

Planda, aşırı hava olaylarının ve bunun sonucunda ortaya çıkan doğal afetlerin insan 

sağlığına etkisinin azaltılması başlığında, aşırı hava olaylarında sağlık sisteminin 

erken uyarıya cevap verebilir hale getirilmesi hedefi için iklim değişikliğine ait 

parametrelerin erken uyarı sisteminde takibi, erken uyarı sistemlerinden gelen 

verilerin değerlendirilerek önlem alınması için odak personelin belirlenmesi ve aşırı 

hava olayları nedeniyle yaşanan afetlerde görev yapacak personelin eğitilmesi gibi 

faaliyetler belirlenmiştir. Benzer bir şekilde hedefler arasında, hastane bilgi sistemine 

erken uyarı sisteminin entegre edilmesi de yer almaktadır. Risk değerlendirmesi 

konusunda da hedefler yine eylem planında yer almıştır.  

İklim değişikliğinin, afetlerin oluşumunda ve riskinde önemli bir etken olduğunun 

kabulü bu alandaki risklerin azaltılması için uluslararası ilişkileri, uyumlu çalışma 

koşullarına ihtiyaç yaratmıştır.  

6.5.2.12. Türkiye’de Erken Uyarı Sistemi Deneyimi  

Türkiye’de iklim değişikliğinden kaynaklı afet riskini ön görecek bütüncül bir erken 

uyarı sistemi merkezi olarak oluşturulmamıştır. Birkaç kurumun yapmış olduğu 

çalışmalar olmakla birlikte bu çalışmalar Paris İklim Anlaşması kapsamındaki 

tanımlanan boyutta değildir. Yapılan çalışmalardan bazılarına aşağıda yer verilmiştir.  

Bunlardan ilki Rize Genelinde Afet Bilgi ve Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi 

Kurulması Projesi İTÜ, TÜBİTAK ve Rize Valiliği iş birliğinde yürütülmüş ve RABİS 

adında bir sistemin oluşturulduğu belirtilmiştir (Bilir, 2009). Ancak söz konusu proje 

tam olarak işlevli hale getirilememiştir. 2010 ve 2011 yıllarında yaşanan sel sonrası 
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Belediye Başkanı tarafından bu sistemin çalışmadığı vurgulanarak, çobanlardan ve 

MGM’den haber alarak önlem almaya çalıştıkları belirtilmiştir. 20 Ayrıca Belediye 

Başkanının sisteme dair bilgisinin olmadığını ve süreçte yer almadıklarını belirtmesi 

de erken uyarı sisteminin oluşturulmasına dair ilkelere uygun olmadığının 

göstergesidir. Şu anda bu sistem çalışmamaktadır.  

Bir diğeri ise, 23 Ocak 2017 tarihinde yayımlanan İzmir’deki Haber Ekspres 

gazetesinde de belirtilen İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve çiftçinin 

cep telefonuna don, sel gibi ani olayları mesaj ile haber veren “Tarımsal Tahmin ve 

Erken Uyarı Sistemi”dir. İzmir Kemalpaşa’da pilot proje olarak başlatılan çalışmanın 

10 kilometre çapındaki alandan verileri toplandığı belirtilmektedir. Özellikle kiraz 

üreticileri için bu çalışmanın yapıldığı İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 

açıklanmıştır. 25 noktada daha bu pilot çalışmanın geliştirileceği ifade edilmiştir. 

(İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2018)  

Orman yangınlarının oluşma riski meteorolojik durumla doğrudan ilintilidir. Hava 

sıcaklığının 40 0C üstüne çıkması ve nemin de %20’nin altına düşmesi durumunda 

orman yangını riski artmaktadır. Bu kapsamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü 

tarafından Orman Yangını Erken Uyarı Sistemi (MEUS) oluşturulmuş ve bu sistem 

kapsamında 3 günlük orman yangını risk haritaları hazırlanarak Orman Genel 

Müdürlüğü ile paylaşılmaktadır. Orta Uzaklıktaki Hava Tahmini için Avrupa 

Merkezi’nden alınan veriler, Türkiye orman haritasına işlenmekte ve rüzgar gibi 

                                                 

20 http://www.posta.com.tr/afet-bilgi-sistemi-yerine-koyunlari-izleyen-coban-haberi-89820 Erişim 

tarihi:01.09.2017 

http://www.posta.com.tr/afet-bilgi-sistemi-yerine-koyunlari-izleyen-coban-haberi-89820
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yangının yönünü belirleyen verilerle ilişkilendirilerek risk haritası oluşturulmaktadır 

(Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2018). Haritanın görüntüsü şekil 6’da paylaşılmıştır.  

 

Şekil 6 Risk Sınıflandırmasına Göre Örnek MEUS Haritası (Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2018) 

2007 yılında 15. Kongre’de Dünya Meteoroloji Teşkilatı tüm dünyada bu sistemin 

kurulması kararını almıştır.   Diğer bir proje Dünya Meteoroloji Teşkilatı (WMO) 

tarafından 2010 yılında başlayan Karadeniz ve Ortadoğu Bölgesel Ani Taşkın Erken 

Uyarı projesidir. Bölgesel merkez MGM’dir. Proje 2013 yılında faaliyete geçmiştir. 

Türkiye dışında Bulgaristan, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan ve Suriye’de projede 

yer almaktadır. Modelleme çalışması ile olası taşkınlara dair önceden bilgi 

oluşturulmaya çalışılmaktadır. DSİ’den alınan göl ve nehirlere dair veriler de 

kullanılmaktadır. Kısa adı BSMEFFG (Black Sea and Middle East Flash Flood 

Guidance) olan sistem kapsamında üretilen ürünler ani taşkın erken uyarı ve kar 

ürünleri olarak sınıflandırılmıştır (Bacanlı, Ulupınar, Sayın, Akbaş, & Aksoy, 2016). 

Henüz alt yapı çalışmaları devam eden projeye dair yıllık olarak toplantılar 

gerçekleştirilmektedir. 
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Yapılan erken uyarı sistemleri çoğunlukla tarımsal üretime yöneliktir. Çiftçinin hava 

koşullarına göre uyarılması, ilaçlama süreçlerinin belirlenmesi ve üretimin 

verimliliğinin arttırılmasına yöneliktir. Yerel olarak oluşturulan bu sistemler arasından 

bir bağlantı olmadığı, her yerelin kendine göre bu çalışmaları yaptığı görülmüştür. 

Orman yangınları ve taşkınlara dair yapılan çalışmalar da yine yapılan önemli erken 

uyarı sistemleridir. Bu sistemlerin doğrudan birbiri ile entegrasyonu sağlanmamıştır. 

Dolayısıyla, Paris Anlaşması’nda belirtilen iklim değişikliğinin etkilerinin yani kayıp 

ve zararların azaltılmasına yönelik bütüncül, birbiri ile ilişkili bir erken uyarı sistemi 

ülkemizde bulunmamaktadır.  
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VII. TARTIŞMA 

Sanayi Devrimi sonrası sera gazı miktarında yoğun artış olduğu ve bu artışın gün 

geçtikçe hızlanarak devam ettiği, bu artış nedeniyle Sanayi Devriminden günümüze 

dünya ortalama sıcaklığının yaklaşık 0.9 0C arttığı, küresel ısınma nedeniyle de 

ekolojik krizin yaşanmaya başlandığı ve artarak devam edeceği, hava olaylarının 

şiddetini arttıracağı ve insanların hem maddi hem de manevi olarak zarar görme 

durumunun artacağı bilimsel ve teknik verilerle ispatlanmıştır (NASA, 2018). 

İklim değişikliği kaynaklı dünyadaki afet sayılarının ve etkilerinin gittikçe artması, 

afetlerden etkilenen yoksul ülkelerin ve yaşam alanlarının zengin ülkelere ve yaşam 

alanlarına göre çok daha fazla etkileniyor olması Afetlerin Epidemolojisi ile ilgili 

Araştırma Merkezi (CRED) ve Birleşmiş Milletler Afet Risk Azaltım Ofisi (UNISDR) 

tarafından hazırlanan raporlarda da ortaya konmuştur. Paris Zirvesi’nde paylaşılan 

rapora göre; Son 20 yıl içerisinde oluşan afetlerin %90’ının sel, fırtına, sıcaklık 

dalgaları ve diğer hava olaylarından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Toplamda 6457 

afet yaşandığı belirtilmiş ve bu afetlerin 606.000 kişi yaşamına mal olduğu not 

edilmiştir.  4,1 milyar insanın ise yaralandığı, evsiz kaldığı veya desteğe ihtiyaç 

duyduğu belirtilmektedir. Kuraklıktan kaynaklı olarak ise 1,1 milyar insan zarar 

görmüştür (UNISDR, 2015). 

Bunun yanında, Swiss Re tarafından hazırlanan raporda, sadece 2015 yılında yaşanan 

doğal afetlerde 26.000 kişinin yaşamını yitirdiği ve 92 milyar dolar zararın oluştuğu 

belirtilmiştir (Swiss Re, 2016).  

Türkiye’de de durum dünyadakinden farksızdır. Türkiye’de 2015 Yılında Kaydedilen 

Meteorolojik Karakterli Doğal Afetlerin Kısa Değerlendirmesi raporunda, 2015 



210 

 

yılında 731 adet afetin rapor edildiği belirtilmektedir (MGM, 2016). L. M. Abadie, 

Elisa Sainz de Murienta ve Ibon Galarraga tarafından yapılan bir akademik çalışmada, 

iklim değişikliği nedeniyle oluşacak deniz seviyesindeki yükselmenin kıyılardaki 

kentlere yapacağı afetlerin ne kadarlık mali kayba neden olacağı modellenmiştir 

(Abadie, Sainz de Murieta, & Galarraga, 2016). İstanbul yıllık kayıp ve zarar görecek 

şehirlerin başında olduğu ve 2030 yılında 201 milyon dolar, 2050 yılında ise yaşanacak 

iklim değişikliği kaynaklı afetlerle 1 milyar 400 milyon dolar yıllık kayıp zarar 

yaşanacağı modellemede belirtilmiştir. İzmir de 3. sırada yer almıştır. (Abadie, Sainz 

de Murieta, & Galarraga, 2016). 

İklim değişikliği sorununun küresel bir mesele olması nedeniyle, uluslararası alanda, 

Birleşmiş Milletler çatısı altında birçok toplantı, bilimsel çalışma yapılarak 

uluslararası anlaşmalarla çözüm üretilme ihtiyacı oluşmuştur. Birleşmiş Milletler 

İklim Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü yürürlükteki uluslararası anlaşmaların 

başında gelmektedir.  2020 yılında son bulacak olan Kyoto Protokolü’nün yerine ise 

COP 21’de Paris’te, Paris İklim Anlaşması adında yeni bir anlaşma katılan bütün 

ülkelerin desteğiyle ortaya çıkmış ve 22 Nisan 2016 tarihinde BM’nin merkezi olan 

New York’ta imzaya açılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin de imzaladığı ancak henüz 

TBMM’de onaylamadığı Paris Anlaşması yürürlüğe girme kriteri olan küresel 

emisyonların en az %55’ini temsil eden en az 55 ülkenin taraf olması koşulu 4 Kasım 

2016 tarihinde sağlanmıştır. ABD’nin çekilme kararı alması ve Rusya’nın da henüz 

imzalamamış olması Paris Anlaşması’nın kapsadığı etki alanını azaltmıştır. 

Dünyanın sıcaklığının sanayi devrimine göre artışını mümkünse 1.5 0C mümkün 

değilse 2 0C ile sınırlandırma, her ülkenin kendi kendisine belirleyeceği oranda niyet 

beyanı üzerinden sera gazını azaltma, yutak alanların arttırılarak 2050 yılında oluşan 
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sera gazı ve yutak alanlarda tutulan sera gazı miktarının dengelenmesi, 100 milyar 

dolarlık yıllık bütçe oluşturularak sera gazı emisyonun azaltılması ve uyumun 

sağlanması gibi önemli hedefler anlaşmada belirtilmiştir.  

Anlaşmanın diğer dikkat çekici noktası ise bu zamana kadar hiçbir anlaşmada yer 

almayan “kayıp ve zarar” ifadesinin doğrudan kararlarda ve anlaşma metninde yer 

almasıdır. Daha önceki toplantılarda iklim değişikliğine uyum kapsamında 

değerlendirilen kayıp ve zarar kavramı ve bu alanda yapılması ön görülen çalışmalar 

ve iş birliği alanları anlaşmada vücut bulmuştur.  

Kayıp ve zarar, iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlanamaması durumlarında 

daha fazla oluşmaktadır. Bu kapsamda, uyum faaliyetinin yapılamaması veya uyumun 

yapılmasına rağmen kayıp ve zarar tamamen yok edilememesinden kaynaklı olarak 

oluşan kayıp ve zararların sorumluları ve bu sorumluların alması gereken 

sorumluluklar uluslararası alanda ciddi bir tartışma konusudur.  

BMİDÇS’den farklı olarak Paris Anlaşması’nda kayıp ve zarar konusu uyum 

başlığından ayrı değerlendirilmiştir. Kayıp ve zararlar başlığı 8. maddede, uyum 

konusu ise 7. Maddede yer almaktadır. 7. maddede, Paris Anlaşması’nda hedeflenen 

sıcaklık artışının 2 oC olması halinde bu değişim nedeniyle oluşacak etkiye uyum 

maliyetinin, daha az bir ısınma halinde oluşacak etkiye uyum maliyetinden çok daha 

fazla olacağı ifade edilmektedir. Yani, dünya ne kadar az ısınırsa, uyum amacıyla 

yapılacak maliyet azalacaktır. Ek olarak, tarafların uyum konusunda ne gibi faaliyetler 

yaptıklarını düzenli olarak Paris Anlaşması sekretaryasına iletmeleri istenmektedir. 

8. maddede ise, oluşan ısınmaya uyum sağlanamaması durumunda oluşacak kayıp ve 

zararlara dair iş birliği yapılması vurgulanmakta, kayıp ve zarar konusunda BMİDÇS 
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kapsamında kurulan Varşova Mekanizmasının Paris Anlaşması için de varlığını 

sürdüreceği belirtilmektedir. Özünde, gelişmiş ülkelerin, ada ülkelerine ve gelişmekte 

olan ülkelere uyum konusunda teknoloji transferi ve maddi kaynak sağlamaları ön 

görülmüştür.  8. Madde’de yer alan ortak çalışma alanları vurgusu aslında ülkelerde 

geliştirilmesi gereken alanlara da vurgu yapmaktadır. Bunlar;  

- Erken uyarı sistemleri, 

- Acil durumlara hazırlıklılık, 

- Yavaş başlayan iklim olayları, 

- Geri döndürülemez ve kalıcı kayıp ve zarar içerebilen olaylar, 

- Kapsamlı risk değerlendirmesi ve yönetimi, 

- Risk sigortası kaynakları, iklim riski havuz sistemi ve diğer sigorta çözümleri, 

- Ekonomik olmayan kayıplar, 

- Toplulukların, geçim kaynaklarının ve ekosistemlerin esnekliğidir. 

Bu başlıklar içerisinde kayıp ve zararı azaltmak için çözüm odaklı en dikkat çekici 

başlıklar erken uyarı sistemleri, kapsamlı risk değerlendirmesi ve yönetimi ve acil 

durumlara hazırlıklılıktır. Bu başlıklar diğer başlıklar ile de kesişmektedir.  

Erken uyarı sistemi ile birçok maddi ve manevi kayıp önlenebilmektedir. Bu sistem 

birçok sektör için de kullanılmaktadır. Örneğin, turizm, balıkçılık, enerji, tarım gibi 

ekonomik etkisi büyük olan sektörlerin bu erken uyarı mekanizmalarına ihtiyacı 

gittikçe artmaktadır. Öte yandan, kentlerde yaşanabilecek sel, taşkın gibi afete 

dönüşebilen olaylara dair de erken uyarı sistemleri önlemlerin önceden alınmasını ve 

can ve mal kaybının aza indirilmesini sağlamaktadır.  
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Erken uyarı sisteminin geliştirilmesi için yine Paris Anlaşması’nın 8. Maddesinde 

ortak çalışma alanı olarak vurgulanan kapsamlı risk değerlendirmesi ve yönetimi ve 

acil durumlara hazırlıklılık konuları temel oluşturmaktadır. Özetle, erken uyarı 

sisteminin gerekliliklerinin başında riskin değerlendirilmesi ve acil durumda da bu risk 

değerlendirme kapsamında uygulanabilir risk yönetimine hazır olunmasıdır.  

İklim değişikliği kapsamında erken uyarı sistemine ve bu sistemin gerekliliklerinden 

olan risk değerlendirmesi ve acil duruma hazırlıklılığa Türkiye’de birçok kurum 

politika metinlerde yer vermiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı “İklim 

Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı”, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı’nın hazırladığı “Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem 

Planları”, “10. Ulusal Kuraklık Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı”, “İklim 

Değişikliğinin Sağlık Etkilerinin Azaltılması Ulusal Programı ve Eylem Planı”, 

“Türkiye 6. Ulusal Bildirimi” gibi politika metinlerinde erken uyarı sisteminin 

gerekliliği ortaya konmuştur. Ancak bu metinler arasında bir ilişki kurulmadığı, 

kurumlar arası bir koordinasyonun sağlanmadığı görülmüştür. İklim değişikliğinin 

yansımalarının çok çeşitli sektörlere etkisi olduğu ve bu sektörlerin ve etkilerin birbiri 

arasında geçişkenliği olduğu bilinmektedir. Bu nedenle hazırlanan planların ve 

politika metinlerinin ilişkilendirilerek ve koordine edilerek yapılması gerekmektedir.  

Öte yandan, politika metinlerinin ve planların takip edilmediği, termin planına 

uyulmadığı, hedeflerin hayata geçirilmediği ve geçirilmemesi nedeniyle de herhangi 

bir düzenleme, ek önlem, yaptırım uygulanmadığı görülmüştür. Bu durum da yine bir 

koordinasyon ve sahiplenme sorunu olduğunun göstergesidir.  
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İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu’nun da kurumlar tarafından 

ve ulusal olarak hazırlanan plan ve politikaların takibinde rol almadığı görülmektedir. 

En son toplantısını 7 Ağustos 2015’de yapan İDHYKK’nun gündeminde erken uyarı 

sistemleri ve diğer koordinasyon gereken konular yer almamıştır (İDHYKK, 2015). 

Her yıl yapılan UNFCCC toplantıları ve iklim değişikliğine dair anlık gelişmelere 

rağmen kurulun toplanmamış olması sürekli, sürdürülebilir ve bütüncül bir iletişimin 

ve koordinasyonun sağlanmadığını göstermektedir.  

Ayrıca, 18 numaralı Afetlere Göre Etkilenen İnsan Sayısı grafiğinde 1995 – 2015 

yılları arasından raporlanan afetlerin ve etkilenen insanlar sayısı incelendiğinde en 

fazla insanın kuraklık afetinden etkilendiği görülmektedir. Etkilenen insan sayısı baz 

alındığında sel ve şiddetli fırtınalar kuraklıktan sonra gelmektedir.  Dolayısıyla dünya 

üzerinde en geniş insan kitlesini etkileyen kuraklığa dair etkin çözümlerin 

üretilmesinin gerekli olduğu da sayısal verilerle ortaya konmaktadır. Ancak bütün bu 

bilgilere rağmen ülkemizde, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla 

Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’da tedbir ve yardım yapılacak 

afetler içerisinde kuraklık yer almamaktadır.  Dolayısıyla, AFAD’ın veya diğer ilgili 

kurumların kuraklığa dair çalışma yapma veya yatırım yapma zorunluluğu kanunen 

tanımlanmamıştır. Söz konusu eksiklik İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem 

Planı’nda da tespit edilmiş ve kuraklığın afet kapsamına alınması için çalışma 

yapılmasına karar verilmiştir. Amaç UT2. Tarımda iklim değişikliği etkilerinin 

belirlenmesi ve iklim değişikliğine uyumun sağlanması için Ar–Ge çalışmalarının ve 

bilimsel çalışmaların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, UT2.4. Tarımsal kuraklıklar 

için afet analizinin yapılması ve izlenmesi başlığında, Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı’nın koordinasyonunda afet tanımına 2014 yılına kadar “kuraklık” 
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kavramının eklenmesi hedefi konulmuştur. Hedefin henüz yerine getirilemediği 

görülmüştür. Bu hedefin AFAD’ın koordinasyonunda gerçekleştirilmesi ise kurumsal 

görevler ele alındığında bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Kuraklık kavramının afet tanımına alınmamış olması ayrıca AFAD tarafından 

oluşturulan Türkiye Afet Bilgi Bankası’nda (TABB) da bu verinin oluşturulmasını 

engellemektedir. Risk değerlendirmesi, erken uyarı sistemleri için doğru verilerin 

uygun şekilde oluşturulması bir zorunluluktur. Ülkemizde erken uyarı sisteminin 

oluşturulması için temel gereklilik olan iklim değişikliği ve etkilerine dair kalitatif ve 

kantitatif verilerin bütüncül olarak oluşturulmadığı görülmektedir.  

Öte yandan, 2017/19 sayılı Başbakanlık Ulusal Kuraklık Yönetimi Strateji Belgesi ve 

Eylem Planı (2017-2023) konulu Genelgesinde Kuraklıktan tabi afet olarak 

bahsetmiştir. Bu da kanunun güncellenmesi adına olumlu bir gelişme olarak kabul 

edilebilir.  

Erken uyarı sistemlerinin oluşturulmasındaki en büyük ihtiyaç veridir. Türkiye 

özelinde iklim değişikliği kaynaklı afet sayılarına dair veriye net bir şekilde 

ulaşılamamaktadır. AFAD tarafından oluşturulan Türkiye Afet Bilgi Bankası 

(https://tabb.afad.gov.tr/) sınıflandırma yaparken iklim değişiklik kaynaklı olabilecek 

afetlere dair detaylı bir değerlendirme yapmamıştır. Bu önemli bir eksiklik olarak veri 

oluşturma sorunu yaratmaktadır. Öte yandan, CRED tarafından oluşturulan afet bilgi 

bankası www.emdat.be de Türkiye’ye dair sorgulanabilir veriler bulundurmakta, 

Türkiye’deki diğer kurumların verileri ile uyumluluk gözlenmemektedir. 

İzleme ve uyarı hizmeti ise erken uyarının, risk yönetiminin ve afete hazırlıklı olmanın 

yani sistemin tümünün merkezini oluşturmaktadır. Bilimsel temelli hava ve afet 

https://tabb.afad.gov.tr/
http://www.emdat.be/
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tahminleri, gün içerisindeki sürekli verilerle güvenilir şekilde oluşturulmalıdır. 

Zamanlı erken uyarı sistemlerinin doğruluğu ve güvenilirliği için afet oluşumuna 

sebep olabilecek parametrelerin ve afet göstergelerinin dikkatli ve detaylıca 

incelenmesi, takip edilmesi bir zorunluluktur. Farklı kurumlardan ve kuruluşlardan 

hatta kişilerden gelebilecek farklı bilgiler olabilir. Bu nedenle farklı kurumların ve 

kuruluşların, kişilerin yaptıkları çalışmaları, oluşturdukları verilerin koordine edilmesi 

ve dikkatlice toplanması oldukça önemlidir.  

Türkiye’de bir önceki bölümde belirtilen erken uyarı sistemi çalışmaları 

yapılmaktadır. Tahmin olarak da ifade edilebilecek bu çalışmalar, erken uyarı sistemi 

ilkelerine uygun olarak oluşturulmamıştır. Bu nedenle, bütünü gören, ekolojik 

verilerin tamamını, kentlerin alt yapı durumunu, meteorolojik verileri, toprağa, 

derelere, göllere, yer altı sularına, yerellerin sosyoekonomik durumlarına, nüfusa, 

coğrafi duruma, kirliliğe, ülkemizin çeperindeki meteorolojik verilere, deniz sıcaklığı 

ve pH değerindeki değişimlere, teknolojik gelişmelere dair verileri de kapsayacak tek 

bir kurum tarafından koordine edilen ve paydaşları sürece katan bir erken uyarı 

sisteminin kurulması Türkiye için bir zorunluluktur.  

UNFCCC kapsamında oluşturulan “Kayıp ve Zararlar için Uluslararası Varşova 

Mekanizması” içerisinde Türkiye’nin yer almamış olması, toplantılarında etkin katılım 

sağlanmaması Türkiye’nin kayıp ve zarar konusu genelinde ve erken uyarı sistemleri 

özelinde kamu kurumları açısından uluslararası alanı etkin takip etmediğinin de bir 

göstergesidir.  

2011 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı’nın kapatılarak yerine Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın kurulması, su yönetiminin önemli 
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kısımlarının ve doğa korumanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ayrılması iklim 

değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına yönelik alınacak orta ve uzun vadeli önlemlerin 

planlanmasında sorun yaratmaktadır. Örneğin, derelere yapılacak atıksu deşarj 

kriterleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenirken, derelerdeki olması 

gereken su kriteri Orman Su Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Bu kriterler 

arasında da uyumsuzluk bulunmaktadır. Öte yandan, HES’lere yatırım yapan DSİ aynı 

zamanda HES’lere izin vermek ve denetlemekten sorumlu kurumdur. Bu gibi görev 

çelişkileri ve kurumsal yapıların kapasitelerindeki eksikliklerin giderilmesi tüm bu 

ulusal ve uluslararası süreçlere uyum açısından önemli katkılar sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

Erken uyarı sistemindeki paydaşlar yerel yönetimler, muhtarlar, kamu kurumları, 

bilim kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri gibi çok çeşitlidir. Bu 

paydaşlardan beklentileri sırasıyla belirtecek olursak; erken uyarı sistemlerinin hedef 

kitlesi toplumdur. Toplumun bu konuda bilgi birikimi, farkındalığı ne kadar artarsa 

kayıp ve zarar o oranda azalacaktır. Kamu kurumları ise erken uyarı sistemlerinin 

merkezinde görülmelidir. Merkezi yönetim tarafından da desteklenen yerel 

yönetimlerin, kendi yerelindeki afetlere, etkilerine dair daha fazla bilgi sahibi olduğu 

bir gerçektir. Bu kapsamda, erken uyarı sistemlerinin tasarımına ve sürdürülmesine 

etkin katılımları gerekmektedir. Merkezi yönetim (hükümet, bakanlıklar vb.) ise üst 

ölçekli politikanın belirlenmesi, yerel otoritelerin desteklenmesi ve ülke genelinde bir 

koordinasyon süreci için vaz geçilmezdir, bütünün de görülebilmesini sağlamaktadır. 

Uluslararası kuruluşlar ise, erken uyarı sistemlerine dair bilgi paylaşımı, uluslararası 

koordinasyon ve sistemlerin standardizasyonu, kalite kriterlerinin oluşturulması ve 

farkındalık oluşturulması adına önemli sorumluluklara sahiptir. BM, iklim 
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müzakerelerinde oluşturulan IPCC ve Varşova Mekanizması bu kapsamda 

değerlendirilebilir. Aynı zamanda OECD, Dünya Bankası, İklim Eylem Ağı gibi 

yapılar da yine bu kapsamda faaliyet göstermektedir. Destekler arasında teknik ve 

uygulama konusu yer almaktadır. Sivil toplum kuruluşları ise, toplumsal bilincin 

arttırılması, olası afetlere karşı hazırlıkların yapılabilmesi, farklı grupların süreçlerde 

yer alabilmesi ve politika oluşturulma süreçlerinde önemli role sahiptir.  Özel sektörün 

de önemli sorumlulukları vardır. Kendi bünyesinde de erken uyarı sistemi oluşturmak 

bu sorumluluklardan olabilir. Medyanın rolü farkındalık oluşturulması için vaz 

geçilmezdir. Özel sektörün son dönemdeki konumu, teknoloji geliştirme, insan 

kaynağı geliştirme konusunda da odağa oturmuştur. Bilimsel alanda çalışan kişi ve 

kurumun ise bu sistemlerin geliştirilmesi, teknik girdilerinin, verilerin oluşturulması 

adına çalışma yapması gerekmektedir. Teknik ve karmaşık bilgilerin toplum 

tarafından anlaşılabilir hale getirilmesi de yine bu bilimsel yapıların görevleri 

arasındadır.   
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VIII. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Türkiye, bölgesinde yer alan ülkelere göre iklim değişikliği kapsamında en çok kayıp 

ve zarara uğrayacak ülkelerin başında gelmektedir. Coğrafi konumu, gelişmekte olan 

bir ülke olması, üç tarafının denizlerle çevrili olması, sanayisinin ve nüfusunun deniz 

kentlerinde yoğunlaşması, tarıma dayanan ekonomik kalkınma yapısının halen 

sürdürülmeye çalışılması gibi birçok nedenden dolayı, iklim değişikliği ile yaşanan 

kuraklık, deniz seviyesindeki yükseliş, denizlerdeki asitlenme, yağış rejimindeki 

değişiklikler gibi sorunlar yoğun kayıp ve zarar yaratma riski oluşturmaktadır. Bu 

tezde de paylaşılan birçok bilimsel çalışma da bu durumu açıkça ortaya koymaktadır. 

Örneğin, 2030 yılında, deniz seviyesindeki artış nedeniyle İstanbul’da yaşanacak 

afetlerden 201 milyon dolar zarar görüleceği bilimsel çalışmalarda ortaya konmuştur 

(Abadie, Sainz de Murieta, & Galarraga, 2016). 

Paris Anlaşması ile daha da somutlaşan kayıp ve zarar kavramı ve kayıp ve zararı 

azaltma yönünde yapılacak çalışmalar ile Türkiye’nin önlemler geliştirmesi 

mümkündür. Uluslararası iş birliğini de ön gören Paris Anlaşması yürürlüğe girme 

koşullarını sağlamış olmakla birlikte en büyük sera gazı kaynaklarından ABD’nin 

anlaşmadan çekilmesi, Rusya’nın onaylamamış olması gibi sorunlar nedeniyle etki 

alanının genişlemesinde sorunlar yaşanmaktadır. Türkiye’de anlaşmayı ekonomik 

gerekçelerle onaylamaktan imtina etmektedir. Türkiye’nin anlaşmayı onaylayıp 

onaylamaması başka bir tartışmanın konusu olabilir ancak anlaşmanın önemli 

çıktılarından olan kayıp ve zarar konusunda acilen çalışma yapması gerekmektedir. 

Kayıp ve zararın azaltılması için erken uyarı sistemleri bilimsel ve teknolojik gelişme 

ile önem kazanmıştır. Erken uyarı sistemleri ile doğrudan bağlantılı olan risk 
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değerlendirme ve acil durumlara hazırlıklılık da yine kayıp ve zarar azaltımı için temel 

oluşturmaktadır.  

Bu kapsamda, Türkiye’nin iklim değişikliği kaynaklı kayıp ve zararı azaltmaya 

yönelik bütün coğrafyayı, nüfusu ve sektörleri kapsayacak şekilde erken uyarı 

sisteminin oluşturulmadığı tespit edilmiştir. Türkiye’nin vakit kaybetmeden iklim 

değişikliği kaynaklı kayıp ve zararı azaltacak bir erken uyarı sistemi kurması 

gerekmektedir. Bu sistemin sağlıklı oluşturulabilmesi için yapılması gerekenler madde 

madde aşağıda belirtilmiştir. Öte yandan, erken uyarı sisteminin oluşturulması için bir 

de tablo halinde sorular ve paydaşlar belirlenmiştir.  

- Paris İklim Anlaşması’nın onaylanma koşulları uluslararası toplantılarda 

yapılacak müzakereler ile sağlanmalı ve TBMM tarafından Paris İklim 

Anlaşması onaylanmalıdır. Bu sayede, UNFCCC’de ve Kayıp ve Zarar için 

Uluslararası Varşova Mekanizması içerisinde daha etkin olunabilir ve 

uluslararası katkılar, maddi destekler sağlanabilir, Türkiye’nin deneyimi de 

diğer ülkelere aktarılabilir.  

- Kuraklık, biyoçeşitlilikteki azalma, ekonomik olmayan kayıp ve zararlar yani 

iklim değişikliği ile oluşan afetler, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler 

Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’da ve 

diğer ilgili mevzuatlarda “afet” olarak tanımlanmalıdır. 

- Afet tanımının güncellenmesi ve iklim değişikliğinin kaynağı ve etkilerine dair 

kavramların mevzuatta belirginleştirilmesi ile toplanması gereken veriler daha 

da netleşecektir. 

- Deniz seviyesindeki yüksekliğin, kuraklığın, denizlerdeki asitlenmenin, sel, 

fırtına, don, sıcak hava dalgası gibi olayların, biyoçeşitliliğin, dere ve 
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göllerimizdeki ilgili parametrelerin (seviyeleri, su miktarı, içerisindeki kirlilik 

parametreleri vb.), buharlaşmanın, toprak türlerinin ve yapılarının, toprak 

kirliliği durumunun, kentlerdeki alt yapı durumunun ve belirlenecek olan ilgili 

bütün alanların izlenmesine dair konular erken uyarı sistemi ve modelleme 

çalışmaları içerisinde değerlendirilebilecek veriler haline getirilerek 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Hali hazırda, farklı kurumlarda veriler 

oluşturulmaktadır. TARBİL, MGM, DSİ, üniversiteler, TÜBİTAK, Orman ve 

Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı gibi birçok kurum iklim değişikliği ve etkilerine dair ve risk 

değerlendirmesine kullanılabilecek veriler toplamaktadır. Ancak bu veriler 

birbiriyle ilişkilendirilmemekte, çoğu kurumda kamuoyuna açık hale 

getirilmemekte ve ilgili kurumlarla anlık paylaşılmamaktadır. Bu kapsamda, 

erken uyarı sistemi merkezi AFAD içerisinde oluşturulmalı ve ilgili 

kurumlardan şeffaf biçimde belirlenecek veri setlerinin AFAD’daki erken 

uyarı sistemi merkezine akması gerekmektedir. Bu merkezin AFAD 

kapsamında değerlendirilmesi, risk değerlendirme ve afetlere hazırlıklılık ve 

müdahale konusunda etkin ve tek merkezden yönetimi sağlayacaktır. Diğer 

kurumların bu konuda kapasitelerinin olmadığı görülmektedir.  

- Verilerin oluşturulması için TÜBİTAK ve üniversitelerde ilgili kamu 

kurumları ortak çalışma yapmalıdır. AFAD tarafından oluşturulan Türkiye 

Afet Bilgi Bankası’nda (TABB) kuraklık gibi iklim değişikliğine bağlı afetlere 

dair veri oluşturulmamaktadır. İklim değişikliğine dair afetleri kapsayacak 

şekilde TABB güncellenmelidir. Ancak veri oluşturulma sürecinde yerel 

yönetimler, kentin ve kırsalın en küçük hanelerine kadar değerlendirmeye 
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alınmalı, sürece katılmalıdır. Yerelde yaşayan insanların kendi deneyimlerinin 

de veri haline dönüştürülmesi oldukça önemlidir. Toprak, su kaynakları, tarım 

gibi konularda sadece uzaydan alınan veya ölçümle elde edilen veriler yetersiz 

kalacaktır. Bu nedenle yerel paydaşlar ve sivil toplum kuruluşları etkin olarak 

veri oluşturulma ve risk değerlendirme sürecinde yer almalıdır. Bunun için 

AFAD’ın bölgesel yapıları koordinasyon görevi görebilir. Oluşturulan 

verilerin kontrolünün de daha sağlıklı gerçekleştirilebilmesi için kamuoyunu 

internet sitesi üzerinden açık hale getirilmelidir.  

- Biyoçeşitlilik konusunda ekolojik veri ülkemizde oluşturulup 

güncellenmemiştir. Biyoçeşitliliğimizin izlenmesi, risk altındaki türlerin tespit 

edilerek risklerin giderilmesi gerekmektedir. Biyoçeşitlilike dair durum yine 

erken uyarı sisteminde yer almalıdır.  

- İklim değişikliğine dair farklı kurumlar tarafından hazırlanan planlar ve 

politikalar güncel olan Paris Anlaşması kapsamında güncellenmeli ve erken 

uyarı sistemleri bu planlarda ve politikalarda bütüncül ve AFAD 

koordinasyonu vurgusu ile yapılandırılmalıdır.  

- İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu’nda kamu 

kurumlarının dışında, sadece sermaye örgütlerine (TÜSİAD, MÜSİAD, 

TOBB) yer verildiği ancak iklim değişikliğine karşı uyum sürecinden kritik 

grup olan mühendis, mimar ve şehir plancılarının temsilcisi kamu kurumu 

niteliğindeki Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, iklim değişikliği 

konusunda çalışan sivil toplum kuruluşları gibi yapılara kurulda yer 

verilmediği görülmektedir. Bu da katılımcılık ilkesinin yeterince 

başarılamadığını göstermektedir. Burada dikkat edilmesi gereken diğer bir 
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nokta, AFAD’ın da birçok dokümanında belirttiği, uluslararası toplantılarda ve 

Sendai Çerçevesi’nde vurguladığı afet yönetimi, risk değerlendirmesi, acil 

durumlara hazırlıklılık konusunda toplumsal bilinç ve ilgi arttırılması 

faaliyetinin, Kurulun oluşturulma biçimine yansımadığı da görülmektedir. 

Dolayısıyla, yeni bir Genelge ile İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi 

Koordinasyon Kurulu üyelerinin sayısı arttırılarak doğrudan bu alanda çalışma 

yapan meslek odaları örneğin TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, konuya 

dair çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları örneğin Doğal Hayatı Koruma 

Derneği, TEMA gibi yapıların Kurula davet edilmesi bu süreçlerin başarısına 

mutlak katkı sağlayacaktır.   

- İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu, her ay toplanarak 

güncel değerlendirmeler yapmalıdır. İDHYKK tarafından kurumların 

belirlediği eylem planları ve politikalar anlık olarak izlenmeli, uygulamadaki 

sorunlar hızlı bir şekilde giderilmelidir.  

- Kayıp ve zararın azaltılması amacıyla erken uyarı sistemi yaklaşımının 

geliştirilmesi bu kapsamda, Ar-Ge faaliyetleri ve üniversitelerdeki eğitim ve 

araştırma faaliyetleri güncellenerek desteklenmelidir. 

- Kayıp ve zarar özelinde, AFAD ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülkemiz için 

önemli sorumlulukları olan kurumlardır. Bu kurumların yapmış olduğu 

çalışmalar ve deneyimin gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelere aktarılması 

küresel bir sorun olan iklim değişikliğinin etkilerine maruz kalacak insan 

sayısını ve tahribatı azaltacaktır. Türkiye’nin kendi bölgesindeki ülkeler ve 

uluslararası örgütlerle birikim ve deneyimlerini aktarabileceği, onların da 
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birikim ve verilerinden yararlanabileceği uluslararası anlaşmalar ve ortak 

çalışmalar yapılmalıdır.  

- Türkiye’nin İklim Değişikliği Stratejisi belgesinde afet ve risk yönetimi 

konularında özel bir başlık oluşturulmamıştır. Öte yandan, Strateji belgesinde 

belirtilen temel ilkeler arasında yer alan, “Küresel iklim değişikliğinin olumsuz 

etkilerini azaltma ve bu etkilere uyum sağlama doğrultusunda, ulusal hazırlık 

seviyesi ve kapasitesini artırmak; bu çabalarda elde edeceği tecrübe ve 

kazanımlarını bölge ülkeleri ile paylaşmak, azaltım ve uyuma yönelik ikili ve 

çok taraflı ortak araştırma projeleri geliştirmek,” ilkesi Paris Anlaşması’nın 

kayıp ve zararlar başlığında yer alan 8. maddede belirtilen risk değerlendirme 

ve yönetimi, acil durumlara hazırlıklılık ve erken uyarı sistemlerine dair 

uluslararası iş birliği, bilgi ve denetim paylaşımı konusundaki hedefe doğrudan 

uyumlu olduğu söylenebilir.   

- Afet durumunda uyarılar ve bilgiler mutlaka risk altındaki insanlara 

ulaştırılmalıdır. Bu uyarı ve bilgiler açık, basit, kullanılabilir olmalıdır. Aynı 

zamanda afet anında risk altındakilere yardım için çalışmalar yapan kişi ve 

kurumlarında işlerini kolaylaştırabilmelidir. Bölgesel, ulusal ve topluluk 

düzeyinde iletişim sistemleri önceden belirlenmelidir. İletişim araçları 

çeşitlendirilmesi de farklı kesimlere ulaşılmasını sağlayacaktır. Örneğin, 

sosyal medya, siren sistemi, radyo kanalı gibi farklı yöntemler aynı anda 

kullanılabilmelidir.  

- Müdahale açısından ise, risk altındaki toplumların, riskleri anlaması, erken 

uyarı hizmetlerini önemsemesi ve afet anında nasıl reaksiyon göstereceğini 

bilmesi bir zorunluluk haline gelmelidir. Bu kapsamda eğitim sistemi anahtar 
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rol oynamaktadır. Öte yandan, afet yönetim planları ön görüleri yüksek olarak 

hazırlanmış ve tatbik edilmiş olmalıdır. Toplum kaçış güzergahları, kayıp ve 

zararlardan nasıl kaçınacağı konusunda bilgilendirilmelidir.  

- İklim değişikliğine dair politika üreten ve Paris Anlaşması’nın takibini 

sağlayan liyakat odaklı, teknik kapasitesi yüksek personel bulunduran ve çevre 

yönetiminin bütün bileşenleri kapsayan bir Çevre Bakanlığı’nın oluşturulması 

kurumsal kapasiteyi de arttıracaktır.  

- Ülkemizde birçok farklı planlama süreci farklı kurumlarca yapılmaktadır. 

Havza bazlı, kıyı bazlı, bölge bazlı, il bazlı planların yanında, stratejik çevresel 

etki değerlendirme gibi yeni mevzuatlar da yürürlüğe girmiştir. Farklı planlar 

farklı kurumlar tarafından, bazen diğer kurumların da katılımı ile yapılması, 

çelişkiler ve koordinasyon sorunu yaratabilmektedir. Bu nedenle, planlama 

sürecinde temel olarak iklim değişikliği sorununun ele alınması, yapılacak 

planların iklim değişikliği stratejisi ve eylem planına uyumlu olması 

sağlanmalıdır. 

- Tehlikelerin tamamını göz önünde bulunduran, afeti önleme, afet kaynaklı 

zararın azaltılması, afete hazırlıklı olma, iyileştirme gibi adımları kapsayan 

yani bütünleşik afet yönetimi sağlanmalıdır. Erken uyarı sistemleri bütün afet 

temelli sistemlerle bağlantılı olmalıdır. Bütün afetleri ve kullanıcı ihtiyaçlarını 

gözeten çok amaçlı bir sistem oluşturulabilirse bu sistem sürdürülebilirliği ve 

verimliliği geliştirebilecektir. Bütünleşik afetlere dair erken uyarı sistemleri 

(farklı afetleri bir arada değerlendiren) tek afet için oluşturulmuş sistemlere 

göre daha sık çalışır ve dolayısı ile çok daha fonksiyonel ve yüksek yoğunluklu 

olaylara örneğin tsunami gibi periyodik olmayan olaylara dair daha 
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güvenilirdir. Bütünleşik afetlere dair sistemler toplumun afetleri, riski, olayları 

daha iyi anlamasını ve bu afetlere dair mücadele ve müdahale edecek kişi ve 

kurumların daha iyi bilgilendirilmesini ve daha iyi hazırlanmasını 

sağlayacaktır. Bu nedenle erken uyarı sistemlerini her afete göre ayrı 

planlamak yerine birçok afete dair entegre bir sistem kurulması daha işlevli 

olacaktır. Don, kuraklık, sel, fırtına, dolu, taşkın gibi farklı afetler tek elde 

toplanarak uyarılar zamanında yapılabilmelidir.   

- Yerellerde yaşayan toplulukların da sürece dahil edilmesi gerekmektedir. Yerel 

yönetimlerin ve toplulukların risk değerlendirmesine ve müdahale 

faaliyetlerine katılmaması, ilgili kurumların afetlere müdahalesini 

zayıflatacaktır. Bu nedenle yerel otoriteler (belediyeler, valilik, muhtarlık vb.) 

ve yerel halk da etkin bir şekilde bilgilendirilmeli ve hazırlıklarda yer almalıdır. 

AFAD’ın Türkiye’nin 81 ilinde teşkilatı bulunmaktadır. Meteoroloji Genel 

Müdürlüğü ise hava izleme istasyonlarına sahiptir. Günlük olarak hava 

olaylarını raporlayarak kamuoyu ile paylaşmaktadır. Diğer ilgili kurumların da 

il bazında teşkilatları mevcuttur. Ek olarak GTHB’nın ilçe teşkilatları da 

bulunmaktadır. Bu kapsamda yerelde bir yapılanma söz konusu olmakla 

beraber Belediyelerin bu süreçlerde etkin rol oynaması gerek erken uyarı 

sistemleri açısından gerekse müdahalenin sağlıklı yapılması açısından bir 

gerekliliktir. Yerel topluluklara dair ise kısıtlıda olsa eğitim kurumları 

üzerinden bilgilendirme yapılmaya çalışılmaktadır. Muhtarlıklar seviyesinde 

bölgelerin olası afet risklerine göre düzenli bilgilendirme faaliyetleri ve gerekli 

hallerde tatbikat gibi çalışmalar yapılması yararlı olacaktır. Geleneksel 
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toplumların da dinamikleri bu süreçte değerlendirmeye ayrıca alınmalı, 

yöntemler bu toplumların yapılarına göre şekillendirilmelidir.  

- Erken uyarı sistemleri aynı zamanda, toplumun bütün kesimine 

yayılabilmelidir. Bazı toplumsal kesimlerin kırılganlıkları da gözetilmelidir. 

Örneğin, engelli vatandaşlar, yaşlılar, sosyoekonomik anlamda dezavantajlı 

olanlar da erken uyarı sistemlerinin kapsamında yer almalı, afet halinde de 

gözetilmelidirler. Yaşlıların, engellilerin ve sosyoekonomik olarak 

dezavantajlı olan kişilerin erken uyarı bilgisine ulaşabilmesi, acil durumlarda 

bu kesimlere özel ve hassas bir çaba gösterilmesi gerekmektedir. AFAD bu 

konuda öncü role sahip olabilir. Farklı gruplara erken uyarı sistemleri, afet hali 

ve hazırlık konusunda bilgilendirici çalışmalar yapılması, kurumların da bu 

konudaki alt yapılarını güçlendirmeleri gerekmektedir.   

Bütün bu çalışmalara ek olarak, erken uyarı sistemi kurulma sürecinde aşağıda 

oluşturulan ve tablo 35’de özetlenen sorular ve paydaşlar değerlendirilerek, iklim 

değişikliği kapsamında oluşacak kayıp ve zararın azaltılmasına yönelik bir erken uyarı 

sistemi sağlıklı bir şekilde oluşturulabilecektir.  
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Tablo 35 Erken Uyarı Sistemi için Yapılması Gereken Çalışmalar ve İlgili Kişi/Kurumlar 

Risk Değerlendirmesi 

Afet ve afetlere karşı kırılganlığa dair verilerin toplanması, 

değerlendirilmesi ve haritaların ve geleceğe yönelik 

öngörülerin belirlenerek paylaşılması için bir sistematiğin 

oluşturulması adına aşağıdaki sorulara dair çalışma yapılması 

yerinde olacaktır.    

Bazı ilgili kişi ve 

kurumlar 

Risk çalışmalarına dair kurumsal alt yapı; 

 Mevzuat iklim değişikliğine uyum ve kayıp ve zararı 

azaltma yönünde güncellendi mi? 

Örneğin; 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler 

Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara 

Dair Kanun içeriğinde “kuraklık” da yer aldı mı? 

 İklim Değişikliği kapsamında, tehlike ve kırılganlığı 

(hasar görebilirliği) değerlendirecek ve bu 

değerlendirmede yer alacak kurumların rolleri 

belirlendi mi?  

 Afet tespiti, etkilenebilirlik ve risk değerlendirmesini 

tek başına yapacak ve koordine edecek kurum belirlendi 

mi? 

 Türkiye’deki bütün yerleşim yerlerindeki halkı da 

kapsayacak şekilde iklim değişikliği kapsamında 

kırılganlık ve afet haritaları hazırlanması için mevzuat 

alt yapısı yeterli mi? 

 Kırılganlık ve afete dair verilerin doğru bir şekilde 

toplanması, paylaşılması, değerlendirilmesi ve 

bölgedeki diğer ülkelerinkiler ile karşılaştırılması için 

sistematik bir yöntem belirlendi mi? 

 Bilim adamları ve teknik uzmanların risk verilerinin ve 

bilgilerin doğruluğunu kontrol edecek bir süreç ve 

yöntem belirlendi mi? 

 İnsanların afet ve kırılganlık analizlerine aktif bir 

şekilde katılımını sağlayacak bir strateji belirlendi mi? 

 Risk verilerini, kırılganlık ve afete dair bilgileri her yıl 

veya gerekirse daha sık güncelleyecek bir süreç 

tanımlandı mı?  

 

AFAD, MGM, 

Sosyal Bilimciler, 

Şehir Plancıları, 

Çevre 

Mühendisleri, 

Afet Yönetimine 

Dair Çalışma 

Yapan STK’lar, 

Meslek Odaları, 

Sanayi ve Ticaret 

Odaları, Çevre ve 

Şehircilik 

Bakanlığı, Orman 

ve Su İşleri 

Bakanlığı, Sağlık 

Bakanlığı, Gıda, 
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Afetlerin tanımlanması 

 İklim değişikliği kaynaklı olabileceği düşünülen 

afetlerin karakteristiği örneğin, sıklığı, riski, 

yoğunluğu, tarihsel verilerle değerlendirilip analiz 

edildi mi? 

 Coğrafi alanı ve etkilenme riski olan toplulukları 

tanımlayan afet haritaları hazırlandı mı? 

 Birden çok doğal afetin birbiri ile etkileşimini de 

değerlendirmek için geliştirilmiş bir entegre afet 

haritası oluşturuldu mu? 

 

Tarım ve 

Hayvancılık 

Bakanlığı, 

Belediyeler, Köy 

Dernekleri, Yerel 

Dernekler, 

Uluslararası 

Kurumlar (DSÖ, 

BM vb.)  

 

 

Kırılganlık Analizi 

 Toplumun kırılganlığı, bütün doğal afetler göz önünde 

bulundurularak değerlendirildi mi? 

 Kırılganlık değerlendirmesi yapılırken, tarihsel veri 

kaynakları ve gelecekteki potansiyel afet olayları göz 

önünde bulunduruldu mu? 

 Cinsiyet, dezavantajlı gruplar, engelliler, altyapı 

hizmetlerine erişim, ekonomik yapı, çevresel duyarlılık 

gibi önemli parametreler kırılganlığın tespitinde göz 

önünde bulunduruldu mu? 

 Kırılganlıklar doküman haline getirilerek 

haritalandırıldı mı? Örneğin, Kuraklığın en çok 

yaşanacağı İç Anadolu Bölgesi’ndeki insanların bu 

konudaki kırılganlığı, etkilenebilirliğine dair çalışmalar 

hakkında veriler toplanarak doküman haline getirilip, 

haritalandırıldı mı? 

 Kentlerdeki alt yapı durumu risk değerlendirmesi 

kapsamına alınarak haritalandırıldı mı?   
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Risk Değerlendirmesi  

 Her bölgenin ve topluluğun karşılaşacağı risklerin 

tespiti için afetlerin ve kırılganlıkların etkileşimi göz 

önünde bulunduruldu mu? 

 Risk değerlendirme için kullanılacak veriler yerel 

halkın deneyimleri, bilgi birikimi ve geçmiş tarihi de 

kapsıyor mu? Örneğin, yerellerde yaşayanların bildiği 

ancak ilgili kurumların verileri içerisinde olmayan bilgi 

ve veriler olabilir.  

 Riski arttırabilecek faaliyetler tanımlanmış ve 

değerlendirilmiş mi? 

 Risk değerlendirmesinin yerel ölçekli risk yönetimi 

planlarına ve uyarı sistemlerine entegre edilmiş mi?  

 Risklerin azaltılması için yerel ölçekte yapılması 

gerekenler doküman haline getirilmiş mi? 

 

Bilgiye erişim 

 Afetlere dair veriler merkezi bir coğrafi bilgi sistemi 

(CBS) veya başka bir sistemde tutuluyor mu? 

 Afet ve kırılganlığa dair veriler halka ve uluslararası 

alanda bu konuda çalışma yapan kurumlara açık mı? 

 Verileri saklayacak ve güncelliğini sağlayacak bir 

planlama yapıldı mı? 

İzleme ve Uyarı Hizmeti 

Bilimsel ve teknik temelleri olan etkin bir afet izleme ve uyarı 

hizmeti sağlanmalıdır.  

Bazı ilgili kişi ve 

kurumlar 

Kurumsal Yapı 

 Uyarı üreten kurumların sorumlulukları, rolleri ve uyarı 

üretim süreçleri mevzuat ile tanımlanmış mı? 

 Farklı kurumlar tarafından ele alınan ve oluşturulan 

erken uyarı sistemlerinin farklı dilleri ve iletişim 

kanallarının tutarlılığını sağlamak için kurumlar arası 

çalışmaları düzene oturtacak protokoller veya 

anlaşmalar yapılmış mıdır? Örneğin; Sağlık Bakanlığı 

ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın erken 

uyarı sistemlerine dair veya Meteoroloji Genel 

Müdürlüğü ve Yerel Yönetimler arasında?  

 Farklı uyarı sistemleri arasında verimlilik sağlanarak 

bütün afetleri ön gören bir plan hazırlandı mı? 

AFAD, DSİ, 

Üniversiteler, 

Orman ve Su 

İşleri Bakanlığı, 

Çevre ve 

Şehircilik 

Bakanlığı, Gıda, 
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 Erken uyarı sisteminin paydaşları, yerel yönetimler, 

STK’lar, ilgili kurumlar vb. hangi kurumun bu sistem 

için sorumlu olduğunu biliyor mu?  

 Erken uyarı sistemleri için iletişim sorumluluğu 

tanımlanmış ve yazılı hale getirilmiş midir? Örneğin, 

erken uyarı için duyuru işini kim yapacak, nasıl yapacak 

vb. 

 Uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla, organizasyonlarla 

iletişim süreci tanımlanmış mı? Örneğin, Dünya 

Meteoroloji Teşkilatı veya Birleşmiş Milletler Afet 

Risk Azaltım Ofisi ile erken uyarı sistemlerine dair bir 

iletişim tanımlanmış mıdır? Uluslararası alanda veya 

bölgede hangi kurumlarla iletişim kurulması 

planlanmaktadır?  

 Bölgesel konularda; örneğin tropikal hortum, farklı 

ülkelerce paylaşılan su havzalarındaki sel ile ilgili veri 

paylaşımı ve teknik kapasite artırımına dair bölgesel 

anlaşma, koordinasyon mekanizması ve gerekliyse 

teknik olarak özelleştirilmiş bir merkez bulunmakta 

mıdır? Bulunmuyorsa kurulması gerekir mi?  

 Erken uyarı sistemi yılda en az bir defa denenmekte ve 

geniş bir teste tabi tutulmakta mıdır? Tatbikat da 

olabilir.  

 Erken uyarı sistemlerine dair teknik komite 

oluşturulmuş mudur? Bu komite doğrudan ulusal afet 

yönetim ve azaltım otoritesiyle ve afet risk azaltım 

otoritesi ile bağlantılı mıdır? 

 Uyarıların hedef kitlesine ulaşıp ulaşmadığını tespit 

eden bir sistem oluşturulmuş ve doğrulanmış mıdır?  

 Erken uyarı sistemi içerisinde görev yapan personel 7 

gün 24 saat çalışacak şekilde idari yapısı oluşturulmuş 

mudur?   

Tarım ve 

Hayvancılık 

Bakanlığı, 

TÜBİTAK, yerel 

yönetimler, 

özellikle bu 

alanda tedarikçi 

olan özel sektör, 

kalite yönetim 

sistemleri üzerine 

çalışan uzmanlar, 

meslek odaları, 

sanayi ve ticaret 

odaları, BM ve 

ilgili kurumları, 

UNISDR, DMÖ 

vb. 

 

 

İzleme Sistemi 

 

 İlgili bütün afetlerle ilgili ölçülecek parametreler 

belirlenmiş ve doküman haline getirilmiş mi? 

 İzleme ağına dair plan ve dokümanlar uzmanlar ve ilgili 

otoritelerle uzlaşılarak hazırlanmış mı? 

 Yerel koşullara uygun teknik ekipmanlar temin edilmiş 

ve bu ekipmanların kullanımı ve bakımı için personele 

eğitim verilmiş mi? 

 Yerel halkın bu ekipmanların kurulduğu bölgelerde 

dikkatli olması ve ekipmanların güvenliğini sağlamaları 

için bilgilendirme yapılmış mıdır? 
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 Bölgesel ağlardan ve uluslararası kaynaklardan 

sağlanan veriler ve analizler erken uyarı sistemi 

içerisinde kullanılabilecek nitelikte mi?  

 Veri anlık veya anlık zamanlamaya yakın bir şekilde 

elde edilmiş ve kullanılabilir, anlamlı nitelikte midir?   

 İlgili tehlikelerle bağlantılı zayıf noktalar hakkında veri 

edinme, gözden geçirme ve yayma stratejisi 

oluşturulmuş mudur? 

 Araştırma ve doğrulama için veriler rutin olarak 

arşivlenmekte ve istenildiği zaman erişilebilir durumda 

mıdır?  

 Erken uyarı sisteminin verimliliğini değerlendirmek 

adına göstergeler belirlendi mi? Örneğin, erken uyarı 

sistemi ile birlikte her afet alanının kendine özgü kayıp 

ve zararında azalma oldu mı? 

 

Tahmin ve Erken Uyarı Sistemlerinin Kuruluşu 

 

 Veri analizleri; ön görüler ve uyarı üretimi için kabul 

edilen bilimsel ve teknik metodolojilere uygun mudur? 

 Veri ve üretilen uyarılar uluslararası standartlarla ve 

protokollerle mi üretilmiştir?  

 Uyarı sistemi analizcileri uygun uluslararası 

standartlarla eğitilmişler midir?  

 Uyarı merkezi verileri tutacak ve öngörü modellerini 

çalıştırabilecek uygun ekipmanlarla donatılmış mıdır? 

 Olası hata ve kaza durumlarına hazırlık olarak örneğin 

elektrik kesilmesi vb. bir güvenlik sistemi oluşturulmuş 

mudur? 

 Uyarıların üretimi ve yaygınlaştırılması, iletilmesi etkin 

ve zamanlaması uygun mudur?  

 Üretilen uyarılar bu uyarıları kullanacak kişilerin işine 

yarayacak nitelikte midir?  

 Veri kalitesini ve uyarı performansını da kapsayacak 

şekilde düzenli izleme ve değerlendirme süreci 

planlanmış mıdır?  

 

Yaygınlaştırma ve iletişim 

İnsanların ve kurumların yaklaşmakta olan doğal afetlerden 

önce uyarılmalarının ve ulusal ve bölgesel koordinasyonun ve 

bilgi alışverişinin sağlaması için iletişim ve yaygınlaştırma 

Bazı ilgili kişi ve 

kurumlar  
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sistemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Uyarının 

oluşturulması ancak kullanılması ile anlam kazanabilecektir.  

 

 

Organizasyon ve karar verme süreçlerinin 

kurumsallaştırılması 

 Uyarı yayma süreci, hükümet politikası veya mevzuatla 

güçlendirildi mi?  

 Belirlenmiş olan otoriteler uyarı mesajlarının 

yaygınlaştırılması için yetkilendirilmiş mi? (Örneğin, 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair 

bilgiyi duyurmak için veya Sağlık Bakanlığı sağlıkla 

ilgili uyarıyı duyurmak için)  

 Uyarının yaygınlaştırılması sürecinde yer alan bütün 

paydaşların rolleri, görevleri ve sorumlulukları 

mevzuatta tanımlanmış mı? (Örneğin, medya, STK’lar, 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, muhtarlıklar) 

 Bölgesel veya sınırlar arası erken uyarı merkezlerinin 

rolleri ve sorumlulukları tanımlanırken uyarının komşu 

ülkelere de gönderilmesi tanımlanmış mı? 

 Tehlike uyarılarını alıp uzak hanelere ve topluluklara 

yaygınlaştıracak eğitimli ve yetkilendirilmiş gönüllü 

ağı oluşturulmuş mudur? (Teknolojinin yaygın 

olmadığı bölgeler için) 

 

AFAD, DSİ, 

Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık 

Bakanlığı, askeri 

otoriteler, 

muhtarlıklar, 

medya (gazeteler, 

televizyonlar, 

radyolar ve 

internet medyası 

vb.), kırılgan 

sektörlerin 

temsilcileri 

(turizm, denizcilik 

vb.) 
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Etkin İletişim Sistemi ve İletişim Araçları 

 İletişim ve yaygınlaştırma sistemleri kişilerin ve 

toplulukların durumları gözetilerek oluşturulmuş mu? 

(Örneğin; Televizyon, radyo, siren, uyarı bayrakları 

veya SMS yöntemleri) 

 Uyarı iletişim teknolojisi bütün toplumu kapsıyor mu? 

Örneğin bölgesel nüfusun olduğu yerler veya ücra, 

nüfusun az olduğu ulaşımın zor olduğu uzak bölgeler.  

 Uygun ekipmanların tedariki için uluslararası 

kuruluşlar veya uzmanlardan destek alınmış mıdır? 

 Uyarı yaymak için birden çok iletişim aracı 

kullanılmakta mıdır? Örneğin, basın ve resmi olmayan 

iletişim, sosyal medya vb. birlikte kullanılmakta mıdır?  

 Gerektiğinde özel sektörün kaynaklarının kullanılması 

için anlaşmalar yapılmış mıdır? Örneğin, amatör 

radyolar, emniyetli barınaklar ile anlaşma yapılmış 

mıdır?  

 Uyarı yaygınlaştırma ve iletişim sistemleri sürekli ve 

bütün afetlerde kullanılacak şekilde oluşturulmuş 

mudur?  

 Ulaşan uyarıların doğrulanması için iletişim sistemi çift 

yönlü ve interaktif mi?  

 Ekipmanların bakımı ve güncelliği, yenilenmesi için bir 

program oluşturulmuş mudur? 

 Olası sorunlara karşı (elektrik kesilmesi, yangın vb.) 

yedekleme sistemi bulunmakta mıdır?  

 

 

Uyarı Mesajının Tanınması ve Anlaşılması 

 

 Uyarı risk altındaki grupların özel koşullarına uygun 

hale getirilmiş mi? (Cinsiyet, dil, eğitim seviyesi, 

yaşlılar, hamileler vb. gözetilerek) 

 Oluşturulan ve iletilen mesaj, olayın olacağı bölgeyi 

özel olarak hedef alıyor ve yalnızca olayın olacağı 

bölgede bulunan risk altındaki insanları hedefliyor mu?  

 Uyarı mesajları, harekete geçmesi gereken kişilerin 

ihtiyaçlarına, ilgi alanlarına uygun mu? (Örneğin, ev 

hayvanlarının güvenliği veya hayvanların 

güvenliğinden sorumlu kişiler veya belediyenin sel 

anında su çekme ile görevli personelinin talimatlarına 

uygun mu?)  

 Uyarılar tutarlı, açık ve gerektiğinde takip eylemlerini 

içermekte midir? Örneğin afet sonrası yapılması ve 
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dikkat edilmesi gerekenleri, halk sağlığına karşı 

risklerin azaltılmasını vb. 

 Uyarılar tehlike ve bu tehlikenin etkilerine özel olarak 

oluşturulmakta mıdır? 

 Afet tehdidinin son bulduğunu topluma bildiren bir 

mekanizma oluşturulmuş mudur? 

 

Afetlere Karşı Hazırlığın ve Müdahale Yeteneğinin 

Geliştirilmesi 

Doğal afetlere karşı toplumun hazırlıklı olması ve tepki 

verebilmesi için, afet risklerine dair eğitim, afete hazırlık ve 

toplumsal katılım süreçleri geliştirilmelidir.  

Bazı ilgili kişi ve 

kurumlar  

 

Uyarıya Güven 

 Uyarılar güvenilir kişi ve kurumlar tarafından (devlet 

kurumları, sivil toplum kuruluşları vb.) oluşturularak 

risk altındaki insanlara iletilmekte midir?  

 Toplumun afetlere ve erken uyarılara karşı tepki (önlem 

alma, afet anından yardım edebilme vb.) verebilme 

kapasitesinin tespit edilebilmesi için toplumdaki afet 

riski ve erken uyarı sistemleri algısı incelenerek 

değerlendirilmiş midir? Örneğin toplumun afetlere 

karşı duyarlılığı veya bilgisi ölçülmüş müdür? 

 Üretilen uyarılara toplumun ilgisini ve güvenini 

sağlayacak faaliyetler yapılmakta mıdır?  

 Hava durumu tahmini ile uyarı arasındaki fark toplum 

tarafından tam olarak anlaşılmış mıdır?  

 

Milli Eğitim 

Bakanlığı, özel 

eğitim kurumları, 

sivil toplum 

kuruluşları, 

medya, AFAD, 

BM, vb. 

. 

 

 

 

 

 

Afetlere Hazırlık ve Müdahale Planlarının Oluşturulması 

 Afet hazırlıkları ve müdahale planları mevzuatla 

güçlendirilmiş midir?  

 Afetlere hazırlık ve müdahale planları hassas ve 

kırılgan grupların (yaşlılar, kadınlar, hamileler vb.) 

ihtiyaçlarını, durumlarını da gözeterek hazırlanmış 

mıdır? 

 Afet ve kırılganlık haritaları acil durum hazırlığı ve 

müdahale planlarına entegre edilmiş midir?  

 Güncel acil durum planları hazırlanarak halka iletilmiş 

ve tatbikat şeklinde denenmiş midir?  
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 Daha önceki afetlere müdahalelerin analizi yapılarak 

çıkartılan dersler afet yönetim planlarına işlenmiş 

midir?  

 Tekrarlanan afetler için hazırlıklı olmak adına bir 

strateji belirlenmiş midir?  

 Erken uyarıların yayılma süreçleri ve müdahale 

kapasitesinin durumunu test etmek adına düzenli olarak 

tatbikatlar ve testler yapılmakta mıdır?  

 

Afetlere karşı toplumun tepki verme kapasitesinin 

değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi 

 Önceden meydana gelmiş doğal afetlere verilen 

tepkilerin analiz edilmesi ve çıkarılan derslerin 

gelecekteki kapasite geliştirme stratejilerine dahil 

edilmesi için yöntem belirlendi mi? 

 Toplumsal tabanlı kuruluşların, tepki kapasitesinin 

geliştirilmesi konusunda desteği alındı mı? 

 Gönüllüler ve toplum için eğitim programları 

geliştirilerek uygulandı mı? 

 

Toplumsal Farkındalığın ve Eğitimin Geliştirilmesi 

 Tehlikeler, kırılganlıklar, riskler ve afet etkilerinin nasıl 

azaltılacağına dair bilgiler hassas gruplara ve karar 

vericilere basit bilgi olarak sunulmuş mudur? 

Kompleks, karmaşık bilgiler yerine herkes tarafından 

anlaşılabilen bilgiler halinde olmalıdır.  

 Uyarıların nasıl dağıtılacağı, hangi kaynakların 

güvenilir olduğu ve erken uyarı mesajı aldıktan sonra 

farklı tipteki tehlikelere nasıl cevap verileceği 

konusunda toplulukların eğitilmesi sağlanmış mıdır?  

 Toplulukların basit hidro-meteorolojik tehlike 

sinyallerine anında tepki vermesine olanak sağlayacak 

şekilde eğitilmesi sağlanmış mıdır? 

 Toplumsal farkındalığın sürekliliğini sağlamak adına 

ilkokuldan üniversite eğitimine kadar erken uyarı ve 

afetlere dair bilgi sağlanmakta mıdır?  

 Toplumsal farkındalığı geliştirmek için kitle iletişim 

araçları, gerektiğinde geleneksel iletişim araçları ve 

alternatif medya kullanılmakta mıdır?  

 Her hedef kitlenin (çocuklar, basın, öğrenciler, kadınlar 

vb.) spesifik ihtiyaçlarını da gözetecek şekilde 

farkındalık oluşturma eğitimleri ve faaliyetleri 

planlanmış mıdır? Örneğin ev hanımları için gündüz 
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programlarında konunun ele alınması, çocuklar için 

çizgi filmlerde konunun aktarılması vb. 

 Toplumsal farkındalık stratejileri ve bu konuda yapılan 

çalışmalar yılda bir defa değerlendirilerek gerekirse 

güncellenmekte midir?  

 

Yönetim Ve Kurumsal Düzenlemeler 

Etkili erken uyarı sistemlerinin uygulanmasını ve 

sürdürülmesini destekleyen kurumsal, politik ve yasal alt 

yapının sağlanması gerekmektedir. 

Bazı ilgili kişi ve 

kurumlar 

 

 

 

Erken uyarı sistemlerinin ulusal ve yerel ölçekte öncelikli 

ve uzun vadeli olarak ele alınması 

 Önceki afetlerin fayda maliyet analizi gibi yöntemler 

kullanılarak politik liderlere, bürokratlara, kent 

yöneticilerine, yerel sivil toplu kuruluşlarına erken 

uyarı sistemlerinin ekonomik faydaları aktarıldı mı?  

 Başarılı erken uyarı sistemlerine dair örnekler politik 

liderlerle, kent yöneticileriyle, bürokratlarla, yerel sivil 

toplum kuruluşlarıyla paylaşıldı mı?  

 Erken uyarı sistemleri ulusal ekonomik planlamaya 

dahil edilmiş midir? Örneğin, bu konuda özel bütçe 

ayrılmış mıdır? Maddi kaynak aktarılmış mıdır? Veya 

kurumların kendi bütçelerinde bu konu özel bir kalem 

olarak belirtilmiş midir?  

 

Siyasi liderler, 

Çevre ve 

Şehircilik 

Bakanlığı, Orman 

ve Su İşleri 

Bakanlığı, AFAD, 

TBMM, 

akademisyenler, 

sivil toplum 

kuruluşları, BM, 

DMÖ, Dünya 

Bankası  

 

 

Erken uyarıyı desteklemek için yasal ve politik çerçevelerin 

oluşturulması 

 Erken uyarı sistemlerinin uygulanmasında kurumsal ve 

yasal temelin sağlanması için ulusal mevzuat ve 

politikalar oluşturuldu mu? 

 Erken uyarıya dahil olan tüm kurum ve kuruluşlar için 

(hükümet ve sivil toplum) net rollerin ve 

sorumlulukların tanımlaması yapıldı mı? Hangi 

kurumun, ne zaman, nerede, kimin koordinasyonunda 

ne görevi var belirlenerek yazılı hale getirildi mi? 
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 Erken uyarı sistemlerinin sorumluluğunu, 

koordinasyonunu tek elde toplayacak bir devlet kurumu 

belirlendi mi?   

 Karar verme yetkisine sahip bir yetkili otorite 

tanımlandı mı? Örneğin koordinasyonu sağlayan 

kurumun başındaki kişinin yetkileri karar verme süreci 

için güçlendirildi mi? Veya bu konuda bir Bakan atandı 

mı?  

 Afet yönetimi sorumluluğunu dağıtmak, yerelleştirmek 

için ve toplumsal katılımı teşvik etmek için politikalar 

geliştirilerek yöntem belirlendi mi? 

 Erken uyarı sistemlerinin mümkün olan her yere 

entegre edilmesini sağlamak için bölgesel ve sınır ötesi 

anlaşmaların yapılması gerekiyor mu? 

 Erken uyarı sürecinde yer alan kurum ve kuruluşlar 

arasındaki ilişki ve ortaklık kurumsallaştırıldı mı? 

Örneğin, bir genelge ile koordinasyon kurulu 

oluşturuldu mu? 

 Erken uyarı sürecinde yer alan kurum ve kuruluşlar 

arasındaki koordinasyon zorunlu hale getirildi mi?  

 Erken uyarı yaklaşımı afet azaltımı ve kalkınma 

politikalarına entegre edildi mi?  

 Erken uyarıya dair politika ve mevzuatın 

desteklenmesi, güncellenmesi için izleme ve yaptırım 

mekanizması geliştirildi mi?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurumsal kapasitenin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi 

 İlgili tüm kurum ve kuruluşların kapasitelerinin 

belirlenmesi ve kapasite geliştirme planlarının ve 

eğitim programlarının geliştirilmesi sağlandı mı? Bu 

süreç için maddi kaynak oluşturularak tanımlandı mı? 

 Sivil toplum kuruluşları kapasite geliştirilme sürecine 

katılarak katkısı alındı mı? 

 

Finansal Kaynağın Sağlanması 

 Erken uyarı sistemleri ve afete hazırlık için devlet 

destekli maddi kaynak geliştirilmiş ve 

kurumsallaştırılmış mıdır? TBMM’de oluşturulan 

bütçede tanımlanmış mıdır? 

 Uluslararası veya bölgesel kaynaklara erişim 

sağlanmakta mıdır?  

 Erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi için devlet – 

özel sektör iş birliği sağlanmış mıdır? 
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ÖZET 

PARİS İKLİM ANLAŞMASI KAPSAMINDA TÜRKİYE’NİN ERKEN UYARI 

SİSTEMİNE DAİR YAPMASI GEREKENLER 

Baran BOZOĞLU 

Doktora Tezi, Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hakan YİĞİTBAŞOĞLU 

Ağustos 2018, 259 Sayfa 

İnsan kaynaklı faaliyetlerle atmosferde hızla artan sera gazları nedeniyle oluşan 

iklim değişikliğinin etkileri günümüzde gittikçe daha fazla hissedilmektedir. İklim 

değişikliği nedeniyle dünyada farklı coğrafi alanlarda farklı afetler olacağı ulusal ve 

uluslararası birçok çalışmada vurgulanmaktadır. Dünya sıcaklığının artışını 

durdurmak için yapılan birçok uluslararası çaba ise henüz somut olarak sonuç 

vermemiştir. 2015 Kasım ayında Paris’te yapılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 

Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı’nda 2020 yılında yürürlüğe girecek olan yeni 

bir anlaşma oluşturulmuştur. En geniş katılımla sahiplenilen bu anlaşmanın dünyanın 

geleceği için umut olduğu ön görülmektedir. Ülkelerin sera gazı azaltımı için yeterince 

çaba göstermemeleri nedeniyle, Paris Zirvesi’nde iklim değişikliğine uyum konusu da 

gündeme gelmiştir. Paris Anlaşması’nda uyum sürecine yönelik olarak kayıp ve zarar 

başlığı ilk defa bir anlaşmada başlık olarak yer almıştır. Kayıp ve zararın azaltılmasına 

yönelik olarak erken uyarı sistemleri de “kayıp ve zarar” başlığı altında anlaşmada 

vurgulanmıştır. Türkiye’de de iklim değişikliği kaynaklı kayıp ve zarar oluşmaktadır 
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ve bu kayıp ve zararı azaltmak için Paris Anlaşması’nda da belirtilen erken uyarı 

sisteminin oluşturulması gerekmektedir.   

Bu tez çalışması ile iklim değişikliği nedeniyle oluşacak kayıp ve zararın 

azaltılması için Türkiye’nin oluşturması gereken erken uyarı sisteminin nasıl olması 

gerektiğine dair araştırma yapılmış ve aynı zamanda Türkiye’nin mevcut durumu da 

analiz edilmiştir.  

Tez çalışmasının sonucunda; Türkiye Cumhuriyeti’nin iklim değişikliği 

kapsamında Paris Anlaşması’nda da belirtilen erken uyarı sistemine dair ulusal 

uygulamalarda eksiklikler olduğu ortaya konmuştur. Ayrıca, iklim değişikliği kaynaklı 

oluşan kayıp ve zararları azaltmaya yönelik olarak kurulması bir ihtiyaç olan erken 

uyarı sistemi için yapılması gereken mevzuat ve uygulama bazındaki çalışmalar tespit 

edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Paris İklim Anlaşması, İklim Değişikliği, Erken Uyarı Sistemi, 

Kayıp ve Zarar, Paris Zirvesi  

 

 

 

 

 

 

 



258 

 

ABSTRACT 

ACTIONS TO BE TAKEN BY TURKEY ABOUT EARLY WARNING 

SYSTEM WITHIN THE SCOPE OF PARIS AGREEMENT 

PHD Thesis 

Department of Social Environment Sciences 

Thesis Supervisor: Prof. Dr. Hakan YİĞİTBAŞOĞLU 

Agust 2018, 259 pages  

The effects of climate change, which are caused by greenhouse gases that are 

rapidly increasing in the atmosphere with human-induced activities, are more 

perceptible today. It is emphasized in many national and international studies that there 

will be different disasters in different geographical areas in the world due to climate 

change. Many international efforts to stop the rise in world temperature have yet to 

yield concrete results.  In November 2015, a new agreement which will get in force in 

2020 was created in United Nations Framework Convention on Climate Change 

Conference of Parties. It is anticipated that this agreement, which is adopted with the 

widest participation, is hope for the future of the world. Since the countries have not 

made enough efforts to reduce greenhouse gas emissions, adaptation to climate change 

has come to the agenda at the Paris Summit. Loss and damage which are the main 

subjects of the adaptation to climate change was took part as a specific title in the 

agreement. Under “loss and damage” title, early warning systems are mentioned as a 

tool of reducing loss and damage in the agreement. 

Loss and damage are increasing due to climate change in also Turkey. In order 

to decrease loss and damage, early warning systems as mentioned in Paris Agreement 
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must be established in Turkey. In this thesis, current situation of Turkey is examined 

and main attributes of early warning system to decrease loss and damage due to climate 

change is studied.   

As a result of the thesis study; it has been revealed that there are shortcomings 

in national practices regarding the early warning system specified in the Paris 

Agreement in Turkey. In addition, legislative and implementation studies have been 

identified for the early warning system, which is a need to establish to reduce loss and 

damage caused by climate change. 

Key words: Paris Agreement, Climate Change, Early Warning System, Loss and 

Damage, Paris Summit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


